Vlaamse Toezichtcommissie voor het
elektronische bestuurlijke gegevensverkeer
Beraadslaging VTC nr. 39/2016
van 12 oktober 2016

Betreft: meedelen van persoonsgegevens van personen die vermeld worden in de aangiften van
nalatenschap door de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) aan de Federale Overheidsdienst Financiën
(FOD FIN) Algemene administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) in het kader van
respectievelijk patrimoniumdocumentatie en –informatie en registratie- en successierechten voor het
Brussels Hoofdstedelijk en het Waals Gewest.

I.

ELEMENTEN VAN DE AANVRAAG

A.

WETTELIJKE, DECRETALE EN REGLEMENTAIRE GRONDSLAGEN

1.

De Vlaamse Toezichtcommissie (hierna: "de VTC");

2.

Gelet op het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (hierna:

“het e-govdecreet”), inzonderheid de artikelen 8 en 11;
3.

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de veiligheidsconsulenten;

4.

Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de

verwerking van persoonsgegevens (hierna "WVP");
5.

Gelet op de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen (hierna

"WRR");
6.

Gelet op de wet van 5 mei 2014 houdende verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling

in de werking van de diensten en instanties die behoren tot of taken uitvoeren voor de overheid en tot
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vereenvoudiging en gelijkschakeling van elektronische en papieren formulieren (hierna “wet van 5 mei 2014”),
inzonderheid artikel 5;
7.

Gelet op het Koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot

bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna “KB van
13 februari 2001”);

B.

VERLOOP VAN HET ONDERZOEK

8.

Gelet op de aanvraag van de FOD FIN enerzijds en van VLABEL anderzijds, ontvangen op 22 september

2016;
9.

Gelet op de ‘conformiteitsverklaring inzake het informatiebeveiligingssysteem dat het voorwerp is van de

machtigingsaanvraag of de aanvraag tot aansluiting’ van de FOD FIN, ontvangen op ontvangen op 22 september
2016 en de evaluatie van VLABEL, van 2 juni 2015, ontvangen op 29 juni 2015.
10.

Gelet op de bijkomende informatie opgevraagd bij en bezorgd door de FOD FIN en VLABEL bij diverse mails;

11.

Gelet op de bespreking van het dossier op de vergadering van de VTC van 12 oktober 2016;

12.

Beslist als volgt:

II.

ONDERWERP EN CONTEXT VAN DE AANVRAAG

13.

De AAPD van de FOD Financiën heeft onder andere volgende essentiële taken:
a.

Voor de federale overheid


Het bijwerken en up-to-date houden van de patrimoniumdocumentatie;



Het afleveren van patrimoniuminformatie;

b.

Voor het Brussels Hoofdstedelijk gewest en voor het Waals Gewest



De heffing, inning en invordering van het successierecht en het recht van overgang bij overlijden
voor overlijdens die worden toegewezen aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest.
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14.

Ingevolge de overdracht van de dienst van de belastingen van groep 31 (registratie- en

successierechten) naar het Vlaams Gewest (VLABEL) op 1 januari 2015, en meer bepaald de overdracht inzake
successierechten, ontvangt de AAPD de aangiften van nalatenschap met betrekking tot de overlijdens die aan het
Vlaams Gewest toegewezen worden2 niet meer.
15.

De Vlaamse aangiften van nalatenschap worden sinds 1 januari 2015 rechtstreeks bij VLABEL

ingediend die instaat voor de berekening, inning en invordering van de erfbelasting (= successierecht voor
rijksinwoners en recht van overgang bij overlijden voor niet-rijksinwoners).
16.

Het bijwerken van de patrimoniumdocumentatie en het afleveren van patrimoniuminformatie blijven echter

essentiële taken van de AAPD.
17.

Bovendien is de AAPD ook nog steeds bevoegd voor de dienst van de belastingen3 van de registratie- en

successierechten (groep 3) voor het Brussels Hoofdstedelijk en het Waals Gewest.
18.

De gevraagde gegevensuitwisseling is nodig omwille van het volgende:

-

Enerzijds wordt de patrimoniumdocumentatie samengesteld en bijgewerkt op basis van de ter registratie
aangeboden akten en geschriften en op basis van de ingediende aangiften van nalatenschap en hun
berekeningen.

-

Anderzijds, bevat de aangifte van nalatenschap patrimoniuminformatie die de AAPD nodig kan hebben
voor de uitvoering van de heffing en de inning van de registratie- en successierechten voor het Brussels
Hoofdstedelijk en het Waals Gewest.

1

De overheveling van de dienst van de belastingen naar een gewest kan slechts per groep van belastingen geschieden :

Wat betreft de term “groep” van belastingen: Het gaat om de in de Bijzondere wet betreffende de financiering van de
Gemeenschappen en de Gewesten van 16 januari 1989 voorziene en omschreven belastingen onder verschillende artikels en die
gegroepeerd werden.
- artikel 3, eerste lid, 1° tot 3°, bedoelde belastingen;

=> Groep 1

- artikel 3, eerste lid, 5°, bedoelde belasting;

=> Groep 2

- artikel 3, eerste lid, 4° en 6° tot 8°, bedoelde belastingen; => Groep 3
- artikel 3, eerste lid, 10° en 11° bedoelde belastingen."

=> Groep 4

2

overlijdens van rijksinwoners die hun laatste fiscale woonplaats in het Vlaams Gewest hadden en overlijdens van niet-rijksinwoners
die onroerende goederen in het Vlaams Gewest bezaten
3
Overeenkomstig de voornoemde bijzondere financieringswet omvat het begrip “dienst van de belastingen” het volgende:

Het proces volgens hetwelk de heffingsgrondslag wordt vastgesteld;

De berekening van de belasting;

De controle van de belastbare basis en van de belasting;

De behandeling van de geschillen (administratieve en gerechtelijke);

De inning en de invordering van de belastingen (met inbegrip van de kosten, intresten en toebehoren).
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19.

Bijgevolg vraagt de AAPD de informatie opgenomen in de aangiften van nalatenschap die bij VLABEL

ingediend worden en de berekeningen van deze aangiften.

III.

ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG
A.

20.

ONTVANKELIJKHEID
Het betreft de identificatie van personen die vermeld worden in de aangiften van nalatenschap samen met

informatie over het vermogen van de overledene (zie onder B.2.1. voor een volledig overzicht van de gegevens). De
WVP is in principe niet van toepassing op overledenen. De gegevens vormen echter informatie betreffende de
rechtsopvolgers van de overledene. De aangiften bevatten trouwens ook de identificatiegegevens van de echtgenoot
of partner, de aangevers of rechtsopvolgers, de begunstigden van schenkingen en de persoon bij wie keuze van
woonplaats wordt gedaan.
21.

De personen worden ondermeer geïdentificeerd aan de hand van hun rijksregisternummer. In casu betreft

het dus een latere verwerking van gegevens die informatie bevatten omtrent een geïdentificeerde natuurlijke
persoon. Deze gegevens kunnen dus als persoonsgegevens in de zin van artikel 1, §1, WVP, gekwalificeerd worden.
22.

Aangezien deze persoonsgegevens op een geautomatiseerde wijze worden verwerkt, is de WVP van

toepassing4.
23.

Overeenkomstig artikel 8, eerste lid, van het e-govdecreet vereist elke elektronische mededeling van

persoonsgegevens door een instantie5 een machtiging van de VTC, tenzij de elektronische mededeling van gegevens

4

Art. 3, §1 WVP.
Het begrip ‘instantie’ wordt gedefinieerd in artikel 2, 10°, van het decreet als: “een instantie, vermeld in artikel 4, §1, van het decreet
van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur”.
Art. 4. § 1. Dit decreet is van toepassing op de volgende instanties :
1° het Vlaams Parlement en de eraan verbonden instellingen;
2° de diensten, instellingen en rechtspersonen die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest;
3° de gemeenten en de districten;
4° de provincies;
5° de andere gemeentelijke en provinciale instellingen, met inbegrip van de verenigingen zonder winstoogmerk waarin één of meer
gemeenten of de provincies minstens de helft van de stemmen in één van de beheersorganen heeft of de helft van de financiering
voor haar rekening neemt;
6° de verenigingen van provincies en gemeenten, bedoeld in de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales, en de
samenwerkingsvormen zoals geregeld in het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
7° de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, hierna O.C.M.W.'s te noemen, en de verenigingen, bedoeld in hoofdstuk 12 van
de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende O.C.M.W.'s;
8° de polders, bedoeld in de wet van 3 juni 1957 betreffende de polders, en de wateringen, bedoeld in de wet van 5 juli 1956
betreffende de wateringen;
9° de kerkfabrieken en de instellingen die belast zijn met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten;
10° alle andere instanties binnen het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap.
5

VTC/M/2016/39/AT/RR
4

al onderworpen is aan een machtiging van een ander sectoraal comité, opgericht binnen de Commissie voor de
Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.
24.

De persoonsgegevens worden opgevraagd bij VLABEL. VLABEL werd opgericht als een intern verzelfstandigd

agentschap zonder rechtspersoonlijkheid binnen het Vlaams ministerie van Financiën en Begroting bij besluit van de
Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot oprichting van het agentschap Vlaamse Belastingdienst. VLABEL is dus een
instantie, vermeld in artikel 4, §1, 2°, decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en
vallen dus onder het toepassingsgebied van artikel 8 van het e-govdecreet.
25.

Bij de gevraagde gegevens wordt ook het rijksregisternummer vermeld. De VTC is sinds 14 juni 2014

bevoegd om het gebruik van het rijksregisternummer te machtigen samen met een door haar te machtigen
gegevensstroom.
26.

Overeenkomstig artikel 5, 1ste lid, 1° en artikel 8 van de WRR, wordt machtiging verleend om het

identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken: “aan de Belgische openbare overheden voor de
informatiegegevens die zij gemachtigd zijn te kennen uit hoofde van een wet, een decreet of een ordonnantie”.
27.

Zowel VLABEL als de AAPD zijn Belgische openbare overheden.

28.

Inzake het gebruik van het rijksregisternummer werden volgende machtigingen verleend:

- beraadslaging van het Sectoraal Comité van het Rijksregister nr. 30/2007 van 12 september 2007 betreffende de
aanvraag van het Agentschap Vlaamse Belastingdienst om toegang te krijgen tot de informatiegegevens van het
Rijksregister en om het identificatienummer ervan te gebruiken met het oog op de heffing van belastingen 6;
- de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen werd bij koninklijk besluit
gemachtigd om het identificatienummer van het Rijksregister in zijn bestanden en registers te gebruiken, uitsluitend
voor identificatie, zowel voor de interne werking van de FOD Financiën als bij externe relaties met andere
gemachtigde instanties, steeds voor zover noodzakelijk om de uitvoering te waarborgen van de wettelijke en
reglementaire bepalingen waarmee zij is belast.7
29.

De VTC is derhalve bevoegd om voorliggende machtigingsaanvraag te behandelen.

6

http://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/beraadslaging_RR_030_2007_0.pdf
Koninklijk besluit van 25 april 1986 waarbij sommige overheden van het Ministerie van Financiën gemachtigd worden om het
identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen te gebruiken.
7
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B.

TEN GRONDE

B.1. FINALITEITSBEGINSEL
30.

Artikel 4, §1, 1°, WVP, stelt dat iedere verwerking van persoonsgegevens eerlijk en rechtmatig moet zijn. Dit

houdt in dat iedere gegevensverwerking dient te gebeuren op een transparante wijze en mits naleving van het recht.
Overeenkomstig artikel 4, §1, 2°, WVP, dienen persoonsgegevens voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en
gerechtvaardigde doeleinden te worden verkregen en mogen zij niet verder worden verwerkt op een wijze die,
rekening houdende met alle relevante factoren, met name de redelijke verwachtingen van de betrokkene en met de
toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, onverenigbaar is met die doeleinden. De VTC onderzoekt hierna
de verschillende aspecten van dit finaliteitsbeginsel.

Oorspronkelijk doeleinde van de gegevensverwerking:
31.

VLABEL analyseert de aangiften van nalatenschap en notuleert deze gegevens omdat ze bevoegd is voor:

- de heffing,
- de inning en
- de invordering
van de erfbelasting voor overlijdens toegewezen aan het Vlaams Gewest (= overlijdens van rijksinwoners met een
laatste fiscale woonplaats in het Vlaams Gewest en overlijdens van niet-rijksinwoners met onroerende goederen in het
Vlaams Gewest).
32.

De bevoegdheid van het Vlaams Gewest (VLABEL) om belastingen te innen is gebaseerd op:

- Bijzondere Wet tot hervorming der instellingen dd. 8/08/1980 (B.S. 15/08/1980)
- Bijzondere Wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten dd. 16 januari 1989, onder
meer artikel 3, 4°. (B.S. 17/01/1989), zoals gewijzigd door de Bijzondere Wet van 13/07/2001 tot herfinanciering van
de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten, onder meer artikel 5 ( B.S.
03/08/2001):
“Art. 3. Volgende belastingen zijn gewestelijke belastingen :
[…]
4° het successierecht van rijksinwoners en het recht van overgang bij overlijden van niet-rijksinwoners;.”

33.

De bevoegdheid van VLABEL werd geregeld in het besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het

agentschap Vlaamse Belastingdienst van 11 juni 2004. VLABEL is belast met de uitvoering van het beleid inzake
Vlaamse fiscaliteit. Ze is een beleidsuitvoerende entiteit die instaat voor:
•

Inning en invordering, met inbegrip van de inkohiering en de bezwaarafhandeling, van de Vlaamse belastingen

•

Uitoefening van de fiscale controle van deze belastingen

•

Invordering van niet fiscale schuldvorderingen voor het Vlaams Gewest en de instellingen die eronder
ressorteren
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•

Inning van retributies en bijzondere (sector-)bijdragen

•

Leveren van de vereiste beleidsgerichte input aan het departement Financiën en Begroting

•

Uitreiken van attesten voor fiscale vrijstellingen en verminderingen

34.

Voor dit dossier wordt verwezen naar de Vlaamse Codex Fiscaliteit (erfbelasting) :

- Vlaamse Codex Fiscaliteit Art. 1.1.0.0.2.15°
Recht op hypotheekvestiging: de belasting die onder de benaming `registratierecht op de vestiging van
een hypotheek op een in België gelegen onroerend goed' geheven wordt overeenkomstig de bijzondere wet
van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten en conform de
bepalingen van titel 2, hoofdstuk 11, van de Vlaamse codex fiscaliteit;
- Vlaamse Codex Fiscaliteit Art. 1.1.0.0.2.16°
Recht van overgang: de belasting die onder de benaming `het recht van overgang bij overlijden van nietrijksinwoners' wordt geheven overeenkomstig de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de
financiering van de gemeenschappen en de gewesten en conform de bepalingen van titel 2, hoofdstuk 7, van
de Vlaamse codex fiscaliteit;
- Vlaamse Codex Fiscaliteit Art. 1.1.0.0.2.17°
Registratiebelasting: verzamelterm voor de schenkbelasting, het verkooprecht, het verdeelrecht en het
recht op hypotheekvestiging;
- Vlaamse Codex Fiscaliteit Art. 1.1.0.0.2.19°
Schenkbelasting: de belasting die onder de benaming `registratierecht op de schenkingen onder de levenden van
roerende of onroerende goederen' geheven wordt overeenkomstig de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende
de financiering van de gemeenschappen en de gewesten en conform de bepalingen van titel 2, hoofdstuk 8, van de
Vlaamse codex fiscaliteit;
- Vlaamse Codex Fiscaliteit Art. 1.1.0.0.2.20°
successierecht : de belasting die onder de benaming `het successierecht van rijksinwoners' wordt geheven
overeenkomstig de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de
gewesten en conform de bepalingen van titel 2, hoofdstuk 7, van de Vlaamse codex fiscaliteit;
- Vlaamse Codex Fiscaliteit Art. 1.1.0.0.2.22°
Verdeelrecht: de belasting die onder de benaming `registratierecht op de gedeeltelijke of gehele verdelingen van in
België gelegen onroerende goederen, de afstanden onder bezwarende titel, onder mede-eigenaars, van onver /|opge/
deelde in soortgelijke goederen, en de omzettingen overeenkomstig artikel 745quater en artikel 745quinquies van het
Burgerlijk Wetboek, zelfs indien er geen onverdeeldheid is' geheven wordt overeenkomstig de bijzondere wet van 16
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januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten en conform de bepalingen van titel
2, hoofdstuk 10, van deze codex;
- Vlaamse Codex Fiscaliteit Art. 1.1.0.0.2.24°
De belasting die onder de benaming `registratierecht op de overdrachten onder bezwarende titel van in
België gelegen onroerende goederen met uitsluiting van de overdrachten die het gevolg zijn van een
inbreng in een vennootschap behalve voor zover het een inbreng betreft door een natuurlijke persoon
van een woning in een Belgische vennootschap' geheven wordt overeenkomstig de bijzondere wet van 16 januari
1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten en conform de bepalingen van titel 2,
hoofdstuk 9, van deze codex;

Doeleinde van de verdere verwerking:

35.

De AAPD heeft onder andere volgende essentiële taken:

Voor de Federale overheid:


Het bijwerken en up-to-date houden van de patrimoniumdocumentatie;



Het afleveren van patrimoniuminformatie;

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest

36.



De heffing, inning en invordering van het successierecht



Voor overlijdens die worden toegewezen aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals
Gewest.



De heffing, inning en invordering van het recht van overgang bij overlijden



Voor overlijdens die worden toegewezen aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals
Gewest.

Het bijwerken van de patrimoniumdocumentatie gebeurt op basis van de ter registratie aangeboden

akten en geschriften en van de ingediende aangiften van nalatenschap. Hiervoor heeft de AAPD onder andere de
aangiften van nalatenschap die rechtstreeks bij VLABEL ingediend worden nodig.
37.

Het afleveren van patrimoniuminformatie bestaat uit het afleveren van eigendomstitels alsook het

afleveren van informatie omtrent de rekening van terugnemingen en vergoedingeni .
Dit gebeurt zowel voor de overlijdens die worden toegekend aan het Vlaams Gewest als deze toegewezen aan het
Brussels Hoofdstedelijk en het Waals Gewest.
Daarom heeft de AAPD niet alleen de aangiften van nalatenschap die rechtstreeks bij VLABEL ingediend worden,
nodig maar eveneens de berekeningen van de verschuldigde erfbelastingen op deze ingediende aangiften.
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Teneinde de heffing, inning en invordering van het successierecht en het recht van overgang bij

38.

overlijden voor overlijdens die worden toegewezen aan het Brussels Hoofdstedelijk en het Waals Gewest te kunnen
realiseren heeft de AAPD dan weer informatie nodig omtrent de aangiften ingediend bij VLABEL en de berekening
van de verschuldigde erfbelastingen op deze ingediende aangiften indien een erfgenaam op zijn beurt overlijdt hetzij
binnen het jaar, hetzij binnen de drie jaar na het overlijden van de eerste overledene (in functie van de toe te passen
artikels van het Wetboek der successierechten).
39.

De VTC is van oordeel dat de doeleinden in randnummer 35 e.v. welbepaald en uitdrukkelijk omschreven

zijn in de zin van artikel 4, §1, 2°, WVP.
40.

Aangaande de vereiste van verenigbaarheid met het oorspronkelijk doeleinde, wijst de VTC erop dat de

geplande verwerkingen, mogelijk gedeeltelijk bestaan uit latere verwerkingen van gegevens die oorspronkelijk voor
andere doeleinden werden verwerkt. De rechtmatigheid van deze latere verwerkingen is aldus afhankelijk van hun
verenigbaarheid met de oorspronkelijke verwerking.
41.

Overeenkomstig artikel 4, §1, 2°, WVP, mogen persoonsgegevens immers niet verder worden verwerkt op

een wijze die, rekening houdende met alle relevante factoren, met name de redelijke verwachtingen van de
betrokkene en met de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, onverenigbaar is met die doeleinden.
42.

Uitgaande van het oorspronkelijke doeleinde van de gegevensverwerking, namelijk de verwerking van

aangiften van nalatenschappen, kunnen de betrokkenen verwachten dat hun gegevens worden doorgegeven aan de
overheid die enerzijds bevoegd is om de patrimoniumdocumentatie bij te houden en anderzijds bevoegd is voor
heffing, inning en invordering van het successierecht en het recht van overgang bij overlijden voor overlijdens die
worden toegewezen aan het Brussels Hoofdstedelijk en het Waals Gewest, zoals hoger uitgelegd.
43.

Er kan dus geoordeeld worden dat de doeleinden van de latere verwerking verenigbaar zijn met deze van de

oorspronkelijke verwerking.
44.

De wettelijke basis van deze regeling is de volgende:

45.

De gegevensverzameling is voornamelijk gebaseerd op fiscale regelgeving die ook voorzien heeft in het

opvragen en bijhouden van nuttige informatie.


Ter zake werd reeds bij het KB van 28 juli 1877 voorzien in het Reglement voor het bijhouden en het
organiseren van het kadaster, en meer specifiek de overgangen van zakelijke rechten “Titre premier –
Moyens de connaître les mutations” (in casu art. 9).



Naar de kadastrale bescheiden wordt ook verwezen in het Wetboek voor inkomstenbelasting (in casu vanaf
art. 471, en meer specifiek art. 504).



De gegevensverstrekking is gebaseerd op art. 236 Wb.Reg. en art. 143 tot 146 Wb.Succ.
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De wettelijke grondslag voor de uitoefening van de dienst van de belasting door de AAPD voor de gewesten
(die deze nog niet zelf uitoefenen) wordt voorzien bij de Bijzondere wet betreffende de financiering van de
Gemeenschappen en de Gewesten van 16 januari 1989:
Art 5, § 3:
“Tenzij het gewest er anders over beslist, zorgt de Staat met inachtneming van de door hem vastgestelde
procedureregels kosteloos voor de dienst van de in artikel 3, eerste lid, 1° tot 8° en [1 10° en 11°]1 bedoelde
belastingen voor rekening van en in overleg met het betrokken gewest. Vanaf het tweede begrotingsjaar volgend
op de datum van notificatie van de gewestregering aan de federale regering van de beslissing tot het zelf
verzekeren van de dienst van de betrokken belastingen, zorgt het betrokken gewest voor de dienst van deze
belastingen. De overheveling van de dienst van de belastingen naar een gewest kan slechts per groep van
belastingen geschieden :
- de in artikel 3, eerste lid, 1° tot 3°, bedoelde belastingen;

… Zolang de federale overheid de dienst van de in artikel 3, eerste lid, 1° tot 8° en [1 10° en 11°]1, bedoelde
belastingen verzekert, wordt de overlegprocedure met betrekking tot de technische uitvoerbaarheid van de
voorgenomen wijzigingen inzake voormelde gewestelijke belastingen bepaald in het in artikel 1bis bedoelde
samenwerkingsakkoord.)”
Art. 1bis:
“De uitwisseling van informatie in het kader van de uitoefening van de fiscale bevoegdheden van de gewesten
bedoeld in deze wet en van de federale overheid wordt geregeld bij een samenwerkingsakkoord zoals bedoeld in
artikel 92bis, § 3, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.”



Voor de toewijzing van de uitvoering van de opdrachten wordt verwezen naar het KB van 3 december 2009
(gewijzigd op 4 april 2014) houdende de regeling van de diensten van de FOD Financiën.



Op 24 december 2014 werd het Besluit van de voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën van
18 december 2014 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd dat de interne werking en de
bevoegdheidsverdeling en de opdrachten van de AAPD en haar administraties vastlegt.



Om haar documentatie sedert januari 2015 te kunnen bijwerken heeft de AAPD gegevens en informatie
nodig van Vlabel. Om deze gegevensuitwisseling te organiseren werd conform art 1bis van de Bijzondere
financierings wet van 16 januari 1989 een samenwerkingsakkoord zoals bedoeld in artikel 92bis, § 3, van de
bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen afgesloten. Het betreft het
samenwerkingsakkoord van 18 april 2014 tussen de federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest
en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de Coördinatiestructuur voor
patrimoniuminformatie (CSPI).

46.

Het toekomstige doel is rechtmatig te noemen.

47.

Niettemin moet wel rekening gehouden worden met de belangen van de betrokkenen. Vandaar dat de

vereisten van transparantie en beveiliging een doorslaggevende rol spelen (zie onder B.3 en B.5)
VTC/M/2016/39/AT/RR
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B.2. PROPORTIONALITEITSBEGINSEL

B.2.1. Aard van de gegevens

48.

Overeenkomstig artikel 4, §1, 3°, WVP, moeten persoonsgegevens toereikend, terzake dienend en niet

overmatig zijn, uitgaande van de doeleinden waarvoor zij worden verkregen of waarvoor zij verder worden verwerkt.
49.

De mededeling betreft de hierna opgesomde gegevens van personen die vermeld worden in de aangiften

van nalatenschap die door de aangevers van nalatenschap bij VLABEL worden ingediend. (hiervoor wordt verwezen
naar de omschrijving van de persoonsgegevens in de tabel).
In principe betreft het de persoonsgegevens van de overledenen, de erfgenamen en de aangevers:
1. Identificatie van de overledene
Rijksregisternummer (‘nationaal nummer’ - zie verder)
Voornaam
Familienaam
Geboorteplaats en –datum
Beroep
Plaats en datum van overlijden (indien deze in de aangifte van nalatenschap zijn vermeld)
2. Fiscale woonplaats van de overledene
Straat en nummer
Postnummer en gemeente
en de periode indien deze in de aangifte van nalatenschap zijn vermeld.8
3. Burgerlijke staat van de overledene
Burgerlijke staat (ongehuwd, gehuwd of wettelijk samenwonend) en
De gegevens van de echtgenoot of partner
o

Nationaal nummer (in voorkomend geval het Bis nummer)

o

Naam en voornamen

o

Geboorteplaats en geboortedatum

o

Beroep

huwelijksdatum of datum van verklaring wettelijk samenwonen,
huwelijkscontract met vermelding van datum,
notaris

8

Indien de overledene in de laatste vijf jaar vóór zijn overlijden verschillende fiscale woonplaatsen heeft, moeten deze in principe in
de aangifte van nalatenschap opgenomen worden.
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beschrijving van de verdeling van het gemeenschappelijke vermogen en de huwelijksvoordelen)
indien deze in de aangifte van nalatenschap zijn vermeld

4. Gegevens van de aangever(s) van de nalatenschap en/of erfopvolgers
indien deze in de aangifte van nalatenschap zijn vermeld:
Nationaal nummer (in voorkomend geval het Bis nummer)* /
KBO nummer9
Naam en voornamen
Geboorteplaats en geboortedatum
Beroep
Domicilieadres
Straat en nummer
Postnummer en gemeente
Hoedanigheid
erfgenaam
legataris,
begiftigde
curator
Verwantschapsgraad
Aandeel in de erfenis

5. Gegevens betreffende de keuze van de woonplaats
indien deze in de aangifte van nalatenschap zijn vermeld:
Nationaal nummer (in voorkomend geval het Bis nummer) / KBO nummer*
Naam en voornamen
Geboorteplaats en geboortedatum
Beroep
Adres
-

Straat en nummer

-

Postnummer en gemeente

Contactgegevens
-

telefoonnummer

-

e-mail adres

6. De wilsbeschikking
Het gaat om:
-

gift tussen echtgenoten

-

authentiek testament / internationaal testament
-

9

gegevens van de wilsbeschikking :


datum opmaak



naam notaris

Dat dit gegeven wordt opgevraagd, wordt hier vermeld ten titel van inlichting.
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datum en plaats van registratie



uitsluiting erfgenamen


al dan niet gevraagde inkorting
indien deze in de aangifte van nalatenschap zijn vermeld.

7. De schenkingen
-

Van de begunstigde:

Nationaal nummer** (in voorkomend geval het Bis nummer) / KBO nummer*
Naam en voornamen
Heffingsgrondslag
Datum van de schenking
aard (roerend of onroerend) van schenkingen die de overledene heeft gedaan in de :
-

drie jaar vóór zijn overlijden aan een erfopvolger

-

in de zeven jaar vóór zijn overlijden van ondernemingen waarvoor vanaf 1 januari 2012 de vrijstelling vermeld

in artikel 2.8.6.0.3 van de Vlaamse Codex is toegepast.

8. Vruchtgebruik en fideï-commis10
Van de goederen die het voorwerp uitmaken van een uitdoving of overgang van het vruchtgebruik door het overlijden
en/of van de met fideï-commis belaste goederen die het voorwerp uitmaken van een overgang door het overlijden;
De beschrijving van het (de) goed(eren)
Van de begunstigde van het vruchtgebruik / fideï -commis
-

Het nationaal nummer** (in voorkomend geval het Bis nummer) / KBO nummer*

-

De naam en voornamen

Van de eerstoverledene (in geval van fideï-commis)
-

Het nationaal nummer** (in voorkomend geval het Bis nummer) / KBO nummer*

-

De naam en voornamen

9. Verzekeringen van de lichamelijk (on) roerende goederen tegen brand, diefstal of enig ander risico
Naam van de verzekeringsinstelling
Polisnummer
Identificatie van de verzekerde goederen
De verzekerde waarde

10

Fidei-commis: een gift waarbij de beschikker het geheel of een deel van zijn goederen vermaakt aan een eerste begunstigde
(bezwaarde) en hetgeen van deze goederen overblijft bij het overlijden van de eerste begunstigde aan een tweede begunstigde
(verwachter), die eveneens door de beschikker wordt aangewezen.
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10. Inzake abattement, verlaagd tarief, verminderingen en vrijstellingen – er zijn hier verschillende
situaties mogelijk. Het gaat om de situatie
-

indien abattement gevraagd wordt voor een gehandicapte persoon;
-

-

De identificatie van de betrokkene (gehandicapte persoon)


Rijksregister**- of bisnummer



Naam en voornaam

In geval van een rechtspersoon:
-

gegevens van de onderneming/vennootschap:


naam



ondernemingsnummer



-

over te dragen activa, en
verwijzing naar de boekhouding,

Indien verlaagd tarief voor een familiale onderneming of familiale vennootschap gevraagd wordt;
-

Betreffende de onroerende goederen die in de nalatenschap begrepen zijn en die hoofdzakelijk
bestemd zijn voor bewoning of voor bewoning aangewend worden:



-

Ligging:


straat en nummer,



postnummer en gemeente

Identificatie van het kadastraal perceel

indien vermindering voor kinderen jonger dan 21 jaar of vermindering voor de (ex-)partner voor de
gemeenschappelijke kinderen jonger dan 21 jaar gevraagd wordt;
-

-



Rijksregister**- of bisnummer



Naam en voornaam

indien vermindering voor opeenvolgende overdracht binnen het jaar gevraagd wordt
-

-

Identificatie van de betrokkene(n) (kinderen)

Identificatie van de overledene


naam en voornaam,



rijksregister**- of bisnummer

-

betaalde rechten door de erflater in de vorige nalatenschap

-

aandeel erflater in de vorige nalatenschap;

indien vermindering buitenlands onroerend goed waarop in het buitenland erfbelasting werd betaald, gevraagd
wordt:
-

gegevens van het buitenlands onroerend goed :


-

Ligging:


straat en nummer



postnummer en gemeente

betaalde erfbelasting

indien vrijstelling voor een grond in een VEN-gebied gevraagd wordt:
-

gegevens van de grond:


Identificatie van het kadastraal perceel



Ligging:


straat en nummer



postnummer en gemeente
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-

indien vrijstelling voor een bos gevraagd wordt:
-

gegevens van het bos:


Identificatie van het kadastraal perceel



Ligging:


-

oppervlakte van het perceel

Waarde van het vrijgestelde gedeelte van het perceel

oppervlakte van het perceel

Waarde van het vrijgestelde gedeelte van het perceel

indien vrijstelling voor een door een ascendent geschonken goed dat door het overlijden opnieuw eigendom
wordt van de ascendent-schenker:
-

gegevens van het goed:

-

Identificatie van het kadastraal perceel

-

Ligging:

-



straat en nummer



postnummer en gemeente



oppervlakte van het perceel

Waarde van het vrijgestelde gedeelte van het perceel

indien vrijstelling voor een gezinswoning gevraagd wordt;
-

-

gegevens van het goed (gezinswoning):


Identificatie van het kadastraal perceel



Ligging:
straat en nummer



postnummer en gemeente



oppervlakte van het perceel

gegevens van de samenwonende partner:


-



Identificatie


naam en voornaam,



rijksregister- of bisnummer

indien vrijstelling voor maatschappelijke rechten in een vennootschap die de Vlaamse Regering heeft erkend
in het kader van de financiering en de realisatie van serviceflatgebouwen of woningcomplexen met
dienstverlening
-

gegevens van de vennootschap


-

Identificatie van het kadastraal perceel


naam



ondernemingsnummer



Adres:
o

straat en nummer

o

postnummer en gemeente

Waarde van de maatschappelijke rechten
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11. Het vermogen van de overledene
A.

Activa
De beschrijving en raming van de waarde in volle eigendom,
(in voorkomend geval vermelding van het aandeel in het goed, en de raming van de waarde van het aandeel
)
van :
de roerende goederen (type, omschrijving)
- de onroerende goederen
o

aard,

o

identificatie van het kadastraal perceel11,

o

het liggingsadres:




Bij bebouwde percelen is dat:


Nis code voor de gemeente



het postnummer de gemeentenaam



straatnaam – huisnummer12

Bij onbebouwde percelen is dat :
de lokale plaatsnaam13

B.

Passiva
De beschrijving van de schulden: bondige beschrijving en oorzaak van de schuld
De vermelding van de schuldeiser (s).
(naam en voornaam, rijksregister- of KBO-nummer en domicilie van de schuldeiser)

12. Berekening
Gegevens met betrekking tot de berekening:
-

belastbare bedragen opgesplitst in:
o

roerend

o

onroerend

-

gezinswoning en familiale onderneming

-

te betalen bedragen opgesplitst in:
o

rechten,

o

vrijstellingen

o

belastingverhogingen

* Het KBOnummer wordt enkel vermeld ten titel van inlichting in het kader van deze aanvraag.

11

Het betreft de identificatie van het kadastraal perceel op basis van de opdeling van het Belgisch grondgebied zoals voorgeschreven
door het reglement voor de bewaring van het kadaster (KB 26 juli 1877 – B.S. 18 augustus 1877 en zijn diverse wijzigingen). Deze
kadastrale identificatie kan weergegeven worden door een unieke gecodeerde versie (kadastrale afdeling – sectie – grondnummer –
bisnummer – letterexponent – cijferexponent) waaraan een bijkomende code (partitienummer) kan worden toegevoegd die een nadere
identificatie van de met het kadastraal perceel verbonden goederen toelaat.
12
Gemeentenaam: is de naam van de hoofdgemeente (na de fusie van 1976)
Huisnummer: Het betreft hier een nummer zoals door de AAPD is aangeduid; dit komt niet noodzakelijk overeen met het
politienummer in gebruik door de gemeente of de postdiensten : het AAPD Huisnummer heeft een vast aantal posities (1234/1234A)
waarvan enkel het nummer ingevuld wordt en rest wordt opgevuld met blanco’s.
13
Het betreft een – meestal historische – benaming die lokaal gegeven werd aan een perceel, of een aaneensluiting van percelen die
als geheel herkenbaar zijn, en als zodanig benoemd en erkend is geworden.
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** Het rijksregisternummer wordt niet gevraagd in de aangifte , maar wel opgenomen in taxatie.

50.

Het identificatienummer van het Rijksregister is de unieke sleutel om de betrokken deelnemer te

identificeren en de uitwisseling van de gegevens te faciliteren.
51.

Wat de vroegere manier van werken betreft werd aangegeven dat tot 31 december 2014 alle aangiften van

nalatenschap bij de AAPD werden ingediend. Zo beschikte de AAPD zelf, over de gegevens om de haar – hierboven
beschreven – toegewezen taken uit te voeren.
52.

Als verantwoording voor de gegevens wordt enkel in het algemeen gesteld dat deze gegevens nodig zijn om

de patrimoniumdocumentatie bij te werken teneinde het afleveren van accurate patrimoniuminformatie te
garanderen en de heffing, de inning en de invordering voor de andere Gewesten correct te kunnen uitvoeren.
53.

De VTC stelt op basis van de aanvraag en de bijkomende informatie die VLABEL haar bezorgd heeft, vast

dat de informatie wordt doorgegeven aan de hand van een pdfversie van de hele aangifte. De aangifte bevat een
deel informatie die om te beginnen niet nodig is voor de taken van VLABEL en door VLABEL ook niet geregistreerd
wordt in het eigen systeem. VLABEL dient dus het formulier zo aan te passen dat niet meer gegevens worden
opgevraagd dan nodig. Voorbeelden: beroep van de partner, domicilieadres van de schuldeiser, gegevens uiterste
wilsbeschikking.
54.

Bovendien worden gegevens gevraagd die niet opgenomen zijn in de aangifte, zoals oppervlakte van het

perceel (voor vrijstelling voor gezinswoning en vrijstelling voor bos) en gegevens en waarde van het goed bij een
geschonken goed dat opnieuw eigendom wordt van de ascendent-schenker. Deze kunnen nu dan ook niet
gemachtigd worden.
55.

In de tweede plaats worden door het doorsturen van de volledige aangifte ook meer gegevens doorgegeven

aan de FOD FIN dan vereist voor de vermelde doelstellingen. De FOD FIN moet nog de oefening maken welke
gegevens voor de uitvoering van haar taken noodzakelijk zijn. Daarbij moet er een opsplitsing worden gemaakt
tussen de taken van de verschillende diensten van de FOD FIN en ervoor gezorgd worden dat de gegevens enkel
worden doorgegeven aan de verschillende diensten op basis van hun specifieke taken en bevoegdheden.
56.

Op basis van de hierboven geanalyseerde elementen kunnen niet alle gegevens worden beschouwd als

relevant, evenredig en niet buitensporig voor de doeleinden, vermeld in randnummer 35. Omwille van de continuïteit
van de dienst kan voor het opzetten van een beter systeem van gegevensuitwisseling een beperkte termijn gegeven
worden.
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B.2.2. Bewaringstermijn van de gegevens

57.

Artikel 4, §1, 5°, WVP voorziet dat persoonsgegevens niet langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk

is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verkregen of verder worden verwerkt.
58.

Er werd gevraagd om de gegevens 30 jaar te mogen bewaren.

59.

Dit wordt gemotiveerd door te stellen dat dit de onderbouw vormt van de rechtszekerheid die geboden dient

te worden door de administratie bij de afgifte van informatie m.b.t. het patrimonium en de houders van rechten
t.a.v. dat patrimonium, en het verantwoorden van de correctheid van de heffing, inning en invordering van de
belastingen voor rekening van de betreffende Gewesten. Er wordt daarbij verwezen naar artikel 1 van de Archiefwet
24 juni 1955.
Artikel 1. Archiefdocumenten meer dan dertig jaar oud, bewaard door de rechtbanken der rechterlijke macht, de Raad
van State, de Rijksbesturen, de provincies en de openbare instellingen die aan hun controle of administratief toezicht zijn
onderworpen worden, behoudens regelmatige vrijstelling, in goede, geordende en toegankelijke staat naar het Rijksarchief
overgebracht.

Er wordt een uitzondering gemaakt voor de hangende successiedossiers (die nog niet afgehandeld zijn) deze worden
– zolang ze niet zijn afgesloten 75 jaar bewaard, omwille van het administratief nut (opzoekingen, afschriften van
aangifte van nalatenschap, …).
60.

In het kader van deze aanvraag betreft het de volledige aangifte en berekening in pdf-formaat samen met

de metadata. De VTC kan voor de overgangsperiode (zie de termijn van de machtiging) akkoord gaan met deze
bewaartermijn.

B.2.3. Frequentie van de toegang

61.

Men vraagt de gegevens permanent op.

De bijwerking van de patrimoniumdocumentatie, het afleveren van patrimoniuminformatie en de heffing, inning en
invordering van het successierecht en het recht van overgang bij overlijden voor de het Brussels Hoofdstedelijk en het
Waals Gewest moeten permanent gebeuren teneinde de rechtszekerheid en de accuratesse van de geheven belastingen
te kunnen garanderen.
62.

De VTC kan akkoord gaan met deze frequentie.

B.2.4. Duur van de machtiging

63.

De mededeling van de gegevens wordt gevraagd voor onbepaalde duur.
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De aanvrager verwijst naar de opdrachten van de AAPD zoals hoger vermeld en stelt dat het aangewezen is om de
toegang tot deze gegevens te machtigen zolang de AAPD deze opdracht dient uit te voeren in zoverre dat VLABEL of
zijn rechtsopvolger de beheerder is van de authentieke bron. Men geeft ook aan dat de gevraagde machtiging zal
zonder voorwerp zal zijn zodra die opdrachten van de AAPD beëindigd worden of van rechtswege eindigen door de
overdrachten van de opdrachten naar andere entiteiten / de Gewesten.
64.

De VTC kan wegens het feit dat teveel gegevens worden doorgegeven in de pdffen enkel akkoord gaan met

een beperkte termijn die de mogelijkheid biedt aan VLABEL en de FOD FIN om een beperktere gegevensuitwisseling
op te zetten, zoals aangegeven in punt B.2.1.

B.2.5. Bestemmelingen en/of derden waaraan gegevens worden meegedeeld

65.

Het betreft enkel interne bestemmelingen, namelijk de dossierbeheerders van de AAPD die instaan voor de

bijwerking van de patrimoniumdocumentatie (inclusief de dossiers inzake successierechten.)
76.

Zoals artikel 12 van de WRR het vereist, moet de aanvrager een lijst opstellen van de personen die het

identificatienummer van het Rijksregister gebruiken. Die lijst moet voortdurend worden bijgewerkt en ter beschikking
worden gehouden van het sectoraal Comité van het Rijksregister.
66.

Het regelgevend kader inzake geheimhouding voor de bestemmelingen is vervat in volgende teksten:

- Art. 6, §3, van de wet van 3 augustus 2012 houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens
door de Federale overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten verwijst naar: Artikel 236bis Wetboek der
registratie-, hypotheek- en griffierechten (en analoog in 337 van Wetboek van inkomstenbelastingen en 146 bis van
het wetboek van successierechten)
- Artikel 10, KB 2 oktober 1937 inzake het statuut van het Rijkspersoneel.

B.3. TRANSPARANTIEBEGINSEL
(artikelen 4, §1, 1°, en 9 tot 15bis, WVP)
67.

Artikel 9 WVP voorziet in een verplichting tot informatie van de betrokken personen van wie

persoonsgegevens worden gebruikt.
68.

Indien de verantwoordelijke voor de verwerking de gegevens niet rechtstreeks bij de betrokkene heeft

verkregen, kan evenwel op deze informatieverplichting een uitzondering worden gemaakt indien de registratie of de
verstrekking van de persoonsgegevens verricht wordt met het oog op de toepassing van een bepaling
voorgeschreven door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie. Op grond van artikel 9, §2, 2e lid, b),
WVP is in een dergelijke situatie een vrijstelling van informatieplicht van kracht. Deze vrijstelling neemt echter niet
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weg dat de VTC er zich kan van vergewissen of er passende waarborgen worden voorzien voor de bescherming van
de rechten van de betrokkenen.
69.

De verleende machtigingen door de bevoegde toezichthouders bevinden zich op de internet site van de FOD

Financiën http://financien.belgium.be/nl/over_de_fod/privacy
70.

De verleende machtigingen door de bevoegde toezichthouders bevinden zich op de internet site van de

Vlabel http://belastingen.vlaanderen.be/disclaimer-0. Aanvullend zal vermeld worden hoe en tot wie / welke dienst de
burger zich kan wenden ten einde zijn recht van toegang uit te oefenen, of indien hij vragen heeft bij de
nauwkeurigheid van de gegevens.
71.

De VTC vraagt dat VLABEL en de FOD FIN zo mogelijk in de relevante communicatie met de betrokkene

meedelen aan wie ze de informatie geeft, respectievelijk van wie hij de informatie heeft verkregen.
72.

Het is ook aangewezen dat de FOD FIN op de meest gepaste pagina’s van haarwebsite de verplichte

vermeldingen van artikel 9 opneemt en dat VLABEL de verwijzingen naar de machtigingen toegankelijker maakt.

B.4. EXTERNE VERWERKERS EN DIENSTENINTEGRATOREN
73.

Er werden geen externe verwerkers opgegeven.

74.

De gevraagde gegevensstroom verloopt niet via een dienstenintegrator. De tussenkomst van een

dienstenintegrator kan hier, ondermeer gezien pdffen worden doorgegeven, onvoldoende meerwaarde bieden.

B.5. BEVEILIGING
75.

Het veiligheidsbeginsel voor de verwerking van persoonsgegevens, bepaald in artikel 16 WVP, verplicht de

verantwoordelijke voor de verwerking tot het nemen van de passende technische en organisatorische maatregelen
om de gegevens die hij verwerkt te beschermen en zich te wapenen tegen afwijkingen van het doeleinde. Het
passend karakter van deze veiligheidsmaatregelen hangt enerzijds af van de stand van de techniek en de hiermee
gepaard gaande kosten, en anderzijds van de aard van de te beschermen gegevens en de potentiële risico’s.
76.

VLABEL stuurt een digitale kopie (pdf) van volgende documenten naar de AAPD:

- de aangiften van nalatenschap die Vlabel ontvangen heeft;
- de berekeningen die Vlabel voor deze aangiften heeft gedaan.
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77.

Dit gebeurt via digitale files (PDF) via een SFTP-server. Dagelijks wordt automatisch een ZIP-bestand

uitgewisseld tussen AAPD en VLABEL via de server van FOD Financiën (zie schema van gegevensuitwisseling). Het
ZIP-bestand omvat:
- CSV-bestand met overzicht gegevens aangifte nalatenschap en aanslagbiljet;
- Digitale kopie (PDF) aangifte nalatenschap en aanslagbiljet.
78.

De externe connectie met Vlabel gebeurt via een geëncrypteerde SFTP connectie. Documenten worden niet

geëncrypteerd voor de verzending. Tijdens de overdracht wordt SFTP (secure file transfer protocol) gebruikt. Dit
SSH-2 protocol encrypteert alle data die verzonden wordt en is gebaseerd op public key encryptie.
79.

De VTC vraagt dat er in ieder geval gebruikt gemaakt wordt van een robuuste encryptie van de gegevens.

Het is de verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke voor de verwerking dat de veiligheid van de gegevens
verzekerd wordt.

B.5.1. Op het niveau van de aanvrager

80.

De veiligheidsconsulent voor de FOD FIN werd aanvaard bij de beraadslaging F0 nr. 12/2014.

81.

Ondermeer in de machtiging VTC/M/2014/06 van 19 februari 2014 werd gesteld dat het aangewezen was

dat de bestaande documenten en policies geïntegreerd worden in een globaal informatieveiligheidsplan conform de
richtsnoeren informatieveiligheid14 met daarbij een duidelijke stand van zaken en waar nodig een stappenplan. 15
82.

De FOD FIN heeft als volgt gereageerd (mail 24/03/2015) “Het is u niet onbekend dat de FOD Financiën

verschillende veiligheidsvoorzieningen heeft getroffen en laten implementeren teneinde de veiligheid van de gegevensfluxen zowel
intern - tussen de algemene administraties - als naar externe afnemers te waarborgen.
De directie van de FOD Financiën heeft daarnaast geoordeeld dat een gecoördineerd strategisch veiligheidsplan dient opgesteld en
geïmplementeerd te worden.
Daartoe werd een opdracht gegeven aan een extern raadgeversbureau. De verwachting is dat eind 2015 de resultaten van die
opdracht zullen bekend zijn en dat dit de basis kan vormen voor een gecoördineerd en geïntegreerd veiligheidsplan. Zodra dat
beschikbaar is zal de VTC hiervan bericht worden.” De VTC heeft een stand van zaken gevraagd, maar deze werd nog niet

gegeven.

Richtsnoeren met betrekking tot de informatiebeveiliging van persoonsgegevens van de Commissie voor de Bescherming van
de Persoonlijke Levenssfeer
http://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/richtsnoeren_informatiebeveiliging_0.pdf
14

15

Volgende voorwaarde werd opgelegd: “85. De VTC bepaalt dat de FOD FIN haar een kopie bezorgt van het schriftelijk en door de
directie goedgekeurd veiligheidsplan tegen uiterlijk 31 december 2014.”
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B.5.2. Op het niveau van de instantie die de gegevens zal doorgeven

83.

De veiligheidsconsulent van VLABEL werd zowel door het sectoraal comité voor de federale overheid16 als

door het sectoraal comité van het Rijksregister17 aanvaard.
84.

Het veiligheidsbeleid van VLABEL werd al onderzocht door het sectoraal comité van de sociale zekerheid en

de gezondheid.18 VLABEL zou de VTC een nieuw formulier evaluatie beveiliging bezorgen. De VTC behoudt zich het
recht voor om naar aanleiding van dit ingevuld formulier aan VLABEL bijkomende informatie op te vragen of
voorwaarden op te leggen.

16

AF-MA-2012-056 – aanstelling als veiligheidsconsulent in machtiging FO 24/2012 van 20/09/2012.
SC RN (DOS-2012-01897 – vervanging van de vorige veiligheidsconsulent op 24/10/2012)
18
Beraadslaging nr. 12/071 van 4 september 2012 met betrekking tot de mededeling van bepaalde persoonsgegevens aan het
agentschap Vlaamse Belastingsdienst.
17
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IV.
85.

BESLUIT
De VTC machtigt VLABEL om de gevraagde persoonsgegevens mee te delen aan de FOD FIN Administratie

Rechtszekerheid en Administratie Informatieverzameling & -uitwisseling, voor de doeleinden
patrimoniumdocumentatie en –informatie en registratie- en successierechten voor het Brussels Hoofdstedelijk en het
Waals Gewest, vermeld in randnummer 35 onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging. De VTC staat hierbij
het gebruik van het rijksregisternummer toe.
86.

De machtiging wordt verleend tot 31 januari 2018.

87.

VLABEL en de FOD FIN nemen de gevraagde maatregelen inzake transparantie vermeld onder punt B.3 en

delen deze aan de VTC mee tegen 30 november 2016.
88.

De VTC bepaalt dat de FOD FIN haar uiterlijk 30 november 2016 een stand van zaken bezorgt inzake het

veiligheidsbeleid als bedoeld onder randnummer 82.
89.

De VTC bepaalt dat VLABEL haar het nieuw formulier evaluatie van de beveiliging bezorgt uiterlijk 30

november 2016.

De Voorzitter,
Willem Debeuckelaere
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