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Informatieveiligheidscomité 

Verenigde Kamers 

(sociale zekerheid en gezondheid / federale overheid) 

 

 

IVC/VK/22/106 

 

 

BERAADSLAGING NR. 19/128 VAN 5 JULI 2019, GEWIJZIGD OP 1 FEBRUARI 2022, 

BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE 

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID AAN DE FEDERALE 

OVERHEIDSDIENST FINANCIËN IN HET KADER VAN DE AANGIFTE VAN 

VERENIGINGSWERK 
 

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder artikel 15; 

 

Gelet op de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, in 

het bijzonder artikel 114; 

 

Gelet op de wet van 5 september 2018 tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en tot 

wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van verordening (EU) 2016/679 van 27 april 

2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen 

in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die 

gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG, in het bijzonder de artikelen 97 en 98; 

 

Gelet op de aanvraag van de federale overheidsdienst Financiën; 

 

Gelet op de verslagen van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en de federale 

overheidsdienst Beleid en Ondersteuning; 

 

Gelet op het verslag van de beide voorzitters. 

 

 

A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 

1. Bij de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de 

sociale cohesie werd een fiscale vrijstelling van 6.130 euro (bedrag 2018) per jaar ingevoerd 

voor de werknemers die wensen bij te verdienen. Het Grondwettelijk Hof heeft met zijn arrest 

nr. 53/200 van 23 april 2020 de wettelijke bepalingen inzake het bijklussen, zoals die werden 

vastgelegd in de voormelde wet van 18 juli 2018, gewijzigd bij de wet van 30 oktober 2018, 

vernietigd. De nieuwe wet van 24 december 2020 betreffende het verenigingswerk komt 

evenwel tegemoet aan de leemte die door dit arrest dreigde te ontstaan en voorziet voor het 

verenigingswerk een aangepast juridisch kader, voor de duur van één jaar (met name het 

inkomstenjaar 2021). De bedoelde inkomsten zijn afzonderlijk belastbaar tegen een tarief van 

20% (tenzij de globalisatie voordeliger is). De wet van 20 december 2020 houdende 
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dringende fiscale en fraudebestrijding bepalingen heeft opnieuw een specifieke 

belastingregeling in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ingevoerd voor de 

diensten die een particulier, die niet in het kader van zijn beroepswerkzaamheid handelt, aan 

een andere particulier levert door tussenkomst van een erkend elektronisch platform. 

 

 Iedere particulier die één van de volgende aanvullende activiteiten wenst uit te oefenen, kan 

aldus, onder bepaalde voorwaarden, de voormelde afzonderlijke taxatie (als divers inkomen) 

genieten. Deze activiteiten kunnen de volgende vorm aannemen: 

 

 - hetzij verenigingswerk, met name diensten die verricht worden tegen vergoeding ten 

behoeve van één of meer personen, andere dan degene die de activiteit verricht, van een 

groep of organisatie of van de samenleving als geheel 

 

   in vergelijking met de wet van 18 juli 2018 wordt het toepassingsgebied beperkt tot 

activiteiten, ingericht door een feitelijke vereniging of private of publieke 

rechtspersoon: 

 

1. die noch rechtstreeks noch onrechtstreek enig vermogensvoordeel uitkeert of 

bezorgt aan de stichters, de bestuurders of enig andere persoon (behalve in dit 

laatste geval, voor het in de statuten bepaald belangeloos doel), 

2. die werkt met verenigingswerkers en 

3. die ingeschreven is in de Kruispuntbank van Ondernemingen overeenkomstig 

boek III, Titel II, van het Wetboek van economisch recht of geïdentificeerd is 

bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (hierna RSZ). 

 

- hetzij occasionele diensten in het kader van de deeleconomie, dit wil zeggen diensten die 

geleverd worden aan een erkend deeleconomieplatform. 

 

2. Om in aanmerking te komen voor de afzonderlijke taxatie in het kader van verenigingswerk 

dienen een aantal voorwaarden vervuld te zijn: 

 

 - het moet gaan om één van de activiteiten opgenomen in de lijsten die vastgesteld zijn in 

de wet1 (de bedoelde activiteiten vallen onder de sportsector, de amateurkunstensector, de 

artistieke sector en de cultuur-educatieve sector); 

                                                           
1 Artikel 3 van de wet van 24 december 2020 betreffende het verenigingswerk bepaalt dat de volgende activiteiten 

kunnen worden verricht in het kader van het verenigingswerk bedoeld in deze wet: 

1° animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt; 

2° sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, 

terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden; 

3° conciërge van sportinfrastructuur; 

4° hulp en ondersteuning bieden op occasionele of kleinschalige basis op het vlak van het administratief beheer, 

het bestuur, het ordenen van archieven of het opnemen van een logistieke verantwoordelijkheid bij 

activiteiten in de sportsector; 

5° hulp bieden op occasionele of kleinschalige basis bij het opstellen van nieuwsbrieven en andere publicaties 

(zoals websites) in de sportsector; 

6° verstrekker van opleidingen, lezingen, en presentaties in de sportsector; 

7° artistieke of kunsttechnische begeleider in de amateurkunstensector, de artistieke en de cultuur-educatieve 

sector; 
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 - deze activiteiten dienen plaats te vinden tijdens de vrije tijd; 

 - de verenigingswerker moet minstens 18 jaar oud zijn; 

 - de particulier die deze aanvullende activiteiten uitoefent dient een werknemer te zijn of 

een zelfstandige in hoofdberoep of een gepensioneerde; 

 - de verenigingswerker kan maandelijks gemiddeld maximum 50 uren verenigingswerk 

verrichten (het gemiddelde wordt beoordeeld per kwartaal); 

 - in de periode waarin de verenigingswerker prestaties inzake verenigingswerk levert, mag 

hij niet verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een 

statutaire aanstelling met dezelfde organisatie – ook mag hij geen vrijwilliger zijn in de 

zin van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers en dit voor dezelfde 

organisatie, voor dezelfde activiteit of voor een andere activiteit, wanneer hij voor het 

vrijwilligerswerk een forfaitaire kostenvergoeding ontvangt. 

 

 Wat het systeem van deeleconomie betreft, moet de activiteit niet speciaal tijdens de vrije 

tijd worden uitgeoefend en is er geen voorwaarde inzake sociaal statuut. Elke persoon kan 

aldus een activiteit in het kader van de deeleconomie uitoefenen. Er werd geen lijst van 

activiteiten opgesteld. Aldus zijn alle soorten diensten mogelijk. 

 

 Deze types van aanvullende activiteiten mogen niet in het verlengde liggen van de 

beroepsactiviteit teneinde oneerlijke concurrentie te vermijden. 

 

3. De particulier die aan bovenvermelde voorwaarden voldoet en die het toegelaten 

maximumbedrag aan inkomsten niet overschrijdt, dient – voor zover hij geen andere 

zelfstandige activiteit uitoefent – niet aan te sluiten bij een socialeverzekeringsfonds, noch 

een KBO-nummer of BTW-nummer te hebben. Indien het jaarlijkse maximumbedrag aan 

inkomsten overschreden wordt, dan worden alle inkomsten die voortvloeien uit het 

verenigingswerk en de deeleconomie beschouwd als beroepsinkomsten. 

 

4. Om de afzonderlijke taxatie in het kader van het verenigingswerk te genieten, dienen een 

aantal administratieve stappen te worden gezet. Er dient immers aangifte te worden gedaan 

van deze bezoldigde aanvullende activiteiten. Het verenigingswerk moet het voorwerp 

uitmaken van een voorafgaande aangifte via de online dienst “Verenigingswerk” van de RSZ. 

 

 Wat het verenigingswerk betreft, dient deze aangifte ingediend te worden door de vereniging 

of het openbaar bestuur, die voor elk van deze personen het exacte tijdstip van begin en einde 

van de prestatie registreert, alsook het bedrag van de desbetreffende vergoeding (artikel 35 

van de voormelde wet van 24 december 2020). 

 

 Op het vlak van deeleconomie worden de diensten uitsluitend verleend in het kader van 

overeenkomsten die worden tot stand gebracht door tussenkomst van een erkend elektronisch 

platform of een elektronisch platform georganiseerd door de overheid. Om een erkenning te 

verkrijgen moet het elektronisch platform voldoen aan een aantal voorwaarden en dient een 

erkenningsaanvraag te worden ingediend bij de FOD Financiën. De lijst van erkende 

                                                           
8° verstrekker van opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen over culturele, artistieke en 

maatschappelijke thema's in de socioculturele, cultuur, kunsteducatieve en kunstensector. 
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platformen is beschikbaar op de website van de FOD Financiën. Voor activiteiten in het kader 

van de deeleconomie dient de burger geen aangifte in te dienen via de online dienst 

“Verenigingswerk” van de RSZ. Hij dient zijn inkomsten die voortvloeien uit zijn activiteit 

binnen het deeleconomieplatform aan te geven in zijn belastingaangifte door zelf de 

inkomsten uit de deeleconomie op te tellen bij zijn jaarlijks totaal. De inkomsten uit de 

deeleconomie zijn vermeld in een fiche 281.29 die uitgereikt wordt door het platform. 

 

5. Bij de aangifte van de aanvullende activiteit via de online dienst van de RSZ controleert de 

toepassing of de werknemer beantwoordt aan de voorwaarden inzake verenigingswerk en of 

de wettelijke maximumbedragen inzake inkomsten niet overschreden worden. 

 

6. De federale overheidsdienst Financiën vraagt een beraadslaging aan met betrekking tot de 

verwerking van elektronische gegevens waarin voorzien wordt door de wet van 24 december 

2020 betreffende het verenigingswerk. Artikel 40 van deze wet bepaalt immers dat, in het 

kader van de toepassing van deze wet, de ingezamelde gegevens langs elektronische weg 

worden overgemaakt aan de federale overheidsdienst Financiën zodat die ze kan verwerken 

en vergelijken met andere gegevens om zijn andere wettelijke bevoegdheden uit te oefenen. 

Conform artikel 64 , dat artikel 171, 3°bis, WIB92 aanpast, worden de inkomsten bovendien 

belast tegen een aanslagvoet van 20 procent. 

 

7. Het is voor de federale overheidsdienst Financiën belangrijk om de informatie met betrekking 

tot het verenigingswerk te kunnen verwerken met het oog op de volgende doeleinden: 

 

 a) aanmaken van een nieuwe inkomstenfiche 281.28 die ter beschikking zal worden gesteld 

van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit (AAFisc), de Algemene Administratie van 

de Bijzondere Belastinginspectie en de Algemene Administratie van de Douane en de 

Accijnzen. 

 

 b) nazicht van de belastingplichtigen (en dit per belastingplichtige): controleren of alle 

inkomsten correct werden aangegeven, met name wanneer de betrokken belastingplichtige 

inkomsten uit verenigingswerk en uit de deeleconomie combineren (de twee soorten 

inkomsten moeten worden gecombineerd) – de verenigingen hebben geen verplichting om 

een bedrijfsvoorheffing in te houden. 

 

 c) realiseren van risico-analyses en nemen van strategische beslissingen. Het gaat daarbij 

om controle-activiteiten, opzoekingen en/of acties inzake Citizen Relationship Management 

(gebruik van middelen om het gedrag van de belastingplichtigen te beïnvloeden, zoals het 

opstarten van een campagne om de fiscale verplichtingen in herinnering te brengen). 

 

 d) samenstellen van de VVA-doelgroep (voorstel van vereenvoudigde aangifte), evenals het 

vooraf invullen van de gegevens in Tax-on-Web (TOW) en in de VVA’s. 

 

 e) integreren van de verbrekingsvergoeding in het belastbare inkomen uit het 

verenigingswerk – artikel 30 van de wet van 27 juni 2021 bepaalt immers expliciet (en voor 

het eerst) dat de verbrekingsvergoeding, als bedoeld in artikel 20 van de wet van 24 december 

2020, deel uitmaakt van het belastbaar inkomen uit het verenigingswerk – de vergoeding 
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wordt evenwel niet in rekening gebracht om te bepalen of de maand- en jaargrenzen 

overschreden zijn – dit geldt voor inkomsten verkregen vanaf 1 januari 2021. 

 

 f) bekomen van een overzicht per instelling die verenigingswerkers inschakelt (in het kader 

van het nazicht van de instellingen). 

 

8. De federale overheidsdienst Financiën wenst meer bepaald de volgende gegevens te 

verwerken. 

 

 Per activiteit: 

- het INSZ van de persoon die bijgeklust heeft in het kader van het verenigingswerk; 

- het type activiteit; 

- de status van de aangifte; 

- de aard van de activiteit en de beschrijving ervan; 

- de begindatum van de activiteit; 

- de einddatum van de activiteit; 

- de aanmaakdatum van de aangifte; 

- de datum van de laatste wijziging; 

- de anomaliecodes die de reden aanduiden waarom een activiteit geweigerd werd; 

- het bedrag van de inkomsten per maand; 

- het bedrag van de verbrekingsvergoeding. 

 

 Per klant: 

- het INSZ van de klant; 

- indien de klant een burger zonder INSZ is, het identificatienummer dat hem toegekend 

werd; 

- indien de klant een organisatie is, zijn ondernemingsnummer; 

- indien de klant een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid is, het 

identificatienummer dat hem toegewezen werd. 

 

 Per klant-burger zonder INSZ: 

- voornaam; 

- naam; 

- geboortedatum; 

- adres. 

 

 Per klant-vereniging zonder rechtspersoonlijkheid 

- de benaming van de vereniging; 

- het INSZ van de verantwoordelijken; 

- het INSZ van de persoon die de vereniging opgericht heeft; 

- het adres van de vereniging. 

 

9. De mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan de 

federale overheidsdienst Financiën zou via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 

verlopen. 
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10. Bovendien beschikt de federale overheidsdienst Financiën over machtigingen voor de 

toegang tot het Rijksregister en het gebruik van het identificatienummer van het rijksregister 

krachtens de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke 

personen (zie daartoe het koninklijk besluit van 27 september 1984 waarbij aan sommige 

overheden van het ministerie van Financiën toegang wordt verleend tot het Rijksregister van 

de natuurlijke personen en het 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). 

 

 

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

 

 Bevoegdheid van het informatieveiligheidscomité 

 

11. Krachtens artikel 15, § 2, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie 

van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, vergt elke mededeling van 

persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid of door een openbare 

instelling van sociale zekerheid (zoals de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) aan een 

federale overheidsdienst, een programmatorische overheidsdienst of een andere federale 

instelling van openbaar nut dan een instelling van sociale zekerheid (zoals de federale 

overheidsdienst Financiën) een voorafgaande beraadslaging van de verenigde kamers van het 

Informatieveiligheidscomité voor zover de verwerkingsverantwoordelijken van de 

meedelende instantie, de ontvangende instantie en de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid, in uitvoering van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de 

bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van 

persoonsgegevens, niet tot een akkoord komen over de mededeling of minstens één van die 

verwerkingsverantwoordelijken om een beraadslaging verzoekt. 

 

 Rechtmatigheid van de verwerking 

 

 Krachtens artikel 6 van de Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de 

Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met 

de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot 

intrekking van Richtlijn 95/46/EG is de verwerking van persoonsgegevens enkel rechtmatig 

indien en voor zover minstens één van de daarin uitdrukkelijk vermelde voorwaarden is 

vervuld. De hogervermelde mededeling van persoonsgegevens is rechtmatig in die zin dat ze 

voor de bestemmeling noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op 

hem, als verwerkingsverantwoordelijke, rust, in de zin van artikel 6, 1, eerste lid, c). Er kan 

in het bijzonder worden verwezen naar de wet van 24 december 2020 betreffende het 

verenigingswerk. 

 

 Principes met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens 

 

12. Krachtens de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 

april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de 

verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot 

intrekking van Richtlijn 95/46/EG moeten persoonsgegevens worden verzameld voor 
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bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en mogen ze vervolgens 

niet verder worden verwerkt op een wijze die met die doeleinden onverenigbaar is (principe 

van doelbinding), moeten ze toereikend en ter zake dienend zijn en beperkt worden tot wat 

noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt (principe van minimale 

gegevensverwerking), moeten ze worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de 

betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de geldende doeleinden noodzakelijk is 

(principe van opslagbeperking) en moeten ze worden verwerkt met behulp van passende 

technische of organisatorische maatregelen zodat een passende beveiliging ervan 

gewaarborgd is, en dat zij onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige 

verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging (principe van 

integriteit en vertrouwelijkheid) 

 

 Doelbinding 

 

13. De mededeling beoogt een welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd 

doeleinde, met name de toepassing van de wet van 24 december 2020 betreffende het 

verenigingswerk. De aanvrager verklaart dat de ontvangen informatie in het kader van het 

verenigingswerk zal worden verwerkt om een nieuwe inkomstenfiche 281.28 te creëren en 

om de doelgroep van belastingplichtigen die een voorstel van vereenvoudigde aangifte 

(VVA) zullen krijgen te bepalen. Voorts zullen de gegevens gebruikt worden om de aangiften 

in TOW en de VVA’s vooraf in te vullen. De gegevens zullen ook gebruikt worden ter 

controle van zowel de betrokken belastingplichtigen als de betrokken verenigingen. Het 

Comité is van oordeel dat de betrokken persoonsgegevens verwerkt zullen worden voor 

welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. 

 

 Minimale gegevensverwerking 

 

14.  De persoonsgegevens moeten toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat 

noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De gegevensmededeling 

wordt als volgt verantwoord: 

 

 Het INSZ-nummer van de persoon die prestaties verricht heeft in het kader van 

verenigingswerk: dit gegeven is noodzakelijk om de persoon te identificeren die 

verenigingswerk verricht heeft, om een inkomstenfiche 281.28 op diens naam op te stellen 

en desgevallend zijn aangifte vooraf in te vullen. Het is ook nuttig om de persoon te 

identificeren die het verenigingswerk heeft verricht teneinde hem op te nemen in de VVA-

doelgroep. 

 

 Type activiteit (duidt aan of het gaat om verenigingswerk): dit gegeven biedt de 

mogelijkheid om het belastingregime te bepalen voor een bepaald inkomstenjaar. 

 

 Status van de aangifte: dit gegeven bepaalt of er al dan niet een inkomstenfiche 281.28 

wordt aangemaakt. Op basis van de status van de aangifte kan men immers controleren dat 

de wettelijke voorwaarden vervuld zijn voor de afzonderlijke belasting in het kader van het 

verenigingswerk. Indien de aangifte aanvaard werd, betekent dit dat de persoon die het 

verenigingswerk heeft geleverd aan de voorwaarden voldoet voor wat de status van 
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bediende, gepensioneerde of zelfstandige betreft en (onder meer) niet tegelijk verbonden 

was met een arbeidsovereenkomst, dienstencontract of statutaire aanstelling met dezelfde 

organisatie. De status van de aangifte bepaalt ook of het al dan niet noodzakelijk is om de 

belastingplichtige op te nemen in de VVA-doelgroep. 

 

 Aard van de activiteit en beschrijving: dit gegeven is noodzakelijk om een vergelijking te 

kunnen maken tussen de fiche 281.28 die opgesteld werd op naam van de particulier die 

het verenigingswerk verricht heeft en de fiche met betrekking tot een andere activiteit en 

andere beroepsinkomsten. De aard van de activiteit bepaalt ook of het noodzakelijk is om 

de inkomsten te behandelen als divers inkomen, belast aan een afzonderlijk tarief, dan wel 

als beroepsinkomen. 

 

 Begindatum van de activiteit: de fiche 281.28 wordt opgesteld per belastbare periode. De 

duur van de prestaties bepaalt of de inkomsten in aanmerking komen voor de afzonderlijke 

belasting. De overeenkomst heeft namelijk een maximale duur van één jaar. 

 

 Bedrag van de inkomsten per maand: de maandelijkse bedragen moeten opgeteld worden 

en zijn noodzakelijk voor de berekening van het jaarlijks bruto-inkomen, de berekening van 

het kostenforfait en – bij overschrijding van de grensbedragen – de herkwalificatie als 

beroepsinkomen. 

 

 INSZ-nummer van de klant: dit gegeven is noodzakelijk in het kader van de risicoanalyse. 

Het bewijs van de noodzaak van een gegeven voor de realisatie van een risico-analyse wordt 

meegedeeld in het document dat ingevuld dient te worden om toegang te hebben tot deze 

gegevens in het kader van een risico-analyse (fiche Data & Access Management).  

 

 Als de klant een burger is zonder INSZ-nummer, het identificatienummer dat hem 

toegekend werd: dit is noodzakelijk in het kader van de risico-analyse. Het bewijs van de 

noodzaak van een gegeven voor de realisatie van een risico-analyse wordt meegedeeld in 

het document dat ingevuld dient te worden om toegang te hebben tot deze gegevens in het 

kader van een risico-analyse (fiche Data & Access Management).  

 

 Als de klant een organisatie is, zijn ondernemingsnummer: dit nummer is noodzakelijk in 

het kader van de risico-analyse. Het bewijs van de noodzaak van een gegeven voor de 

realisatie van een risico-analyse wordt meegedeeld in het document dat ingevuld dient te 

worden om toegang te hebben tot deze gegevens in het kader van een risico-analyse (fiche 

Data & Access Management). 

 

 Als de klant een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid is, het identificatienummer dat 

hem toegekend werd: dit identificatienummer is noodzakelijk in het kader van de risico-

analyse. Het bewijs van de noodzaak van een gegeven voor de realisatie van een risico-

analyse wordt meegedeeld in het document dat ingevuld dient te worden om toegang te 

hebben tot deze gegevens in het kader van een risico-analyse (fiche Data & Access 

Management). 

 

 De voornaam van de klant-burger zonder INSZ: de voornaam is noodzakelijk in het kader 

van de risico-analyse. Het bewijs van de noodzaak van een gegeven voor de realisatie van 
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een risico-analyse wordt meegedeeld in het document dat ingevuld dient te worden om 

toegang te hebben tot deze gegevens in het kader van een risico-analyse (fiche Data & 

Access Management). 

 

 Naam van de klant-burger zonder INSZ: de naam is noodzakelijk in het kader van de risico-

analyse. Het bewijs van de noodzaak van een gegeven voor de realisatie van een risico-

analyse wordt meegedeeld in het document dat ingevuld dient te worden om toegang te 

hebben tot deze gegevens in het kader van een risico-analyse (fiche Data & Access 

Management).  

 

 Geboortedatum van de klant zonder INSZ: dit gegeven is noodzakelijk in het kader van de 

risico-analyse. Het bewijs van de noodzaak van een gegeven voor de realisatie van een 

risico-analyse wordt meegedeeld in het document dat ingevuld dient te worden om toegang 

te hebben tot deze gegevens in het kader van een risico-analyse (fiche Data & Access 

Management). 

 

 Adres van de klant zonder INSZ: het adres is noodzakelijk in het kader van de risico-

analyse. Het bewijs van de noodzaak van een gegeven voor de realisatie van een risico-

analyse wordt meegedeeld in het document dat ingevuld dient te worden om toegang te 

hebben tot deze gegevens in het kader van een risico-analyse (fiche Data & Access 

Management). 

 

 Benaming van de vereniging: de benaming is noodzakelijk in het kader van de risico-

analyse. Het bewijs van de noodzaak van een gegeven voor de realisatie van een risico-

analyse wordt meegedeeld in het document dat ingevuld dient te worden om toegang te 

hebben tot deze gegevens in het kader van een risico-analyse (fiche Data & Access 

Management). 

 

 INSZ-nummer van de verantwoordelijken: dit nummer is noodzakelijk in het kader van de 

risico-analyse. Het bewijs van de noodzaak van een gegeven voor de realisatie van een 

risico-analyse wordt meegedeeld in het document dat ingevuld dient te worden om toegang 

te hebben tot deze gegevens in het kader van een risico-analyse (fiche Data & Access 

Management). 

 

 INSZ van de persoon die de vereniging opgericht heeft: dit nummer is noodzakelijk in het 

kader van de risicoanalyse. Het bewijs van de noodzaak van een gegeven voor de realisatie 

van een risico-analyse wordt meegedeeld in het document dat ingevuld dient te worden om 

toegang te hebben tot deze gegevens in het kader van een risico-analyse (fiche Data & 

Access Management). 

 

 Adres van de vereniging: het adres is noodzakelijk in het kader van de risico-analyse. Het 

bewijs van de noodzaak van een gegeven voor de realisatie van een risico-analyse wordt 

meegedeeld in het document dat ingevuld dient te worden om toegang te hebben tot deze 

gegevens in het kader van een risico-analyse (fiche Data & Access Management). 

 

15. De persoonsgegevens die door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid worden meegedeeld 

aan de federale overheidsdienst Financiën zijn, uitgaande van het voormelde doeleinde, 
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relevant en niet overmatig. Ze zijn hoofdzakelijk beperkt tot de natuurlijke personen die 

werkzaamheden verricht hebben in het kader van het verenigingswerk en die een aangifte 

ingediend hebben via de online dienst “Verenigingswerk” die door de RSZ beheerd wordt. 

 

16. De ontvangen persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt door de medewerkers van de 

centra P-KMO-GB van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit (AAFisc), de 

Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie en de Algemene 

Administratie van de Douane en de Accijnzen, het Contactcenter, de dienst Fiscale 

Bemiddeling, de dienst Voorafgaande Beslissingen, de dienst Operationele expertise en 

Ondersteuning, de dienst Internationale Relaties - team Administratieve Samenwerking, 

Organisatiebeheersing van de AAFisc, teams Invordering en kantoren NFI, divisie 

Geschillen Douanes, Opsporingsdiensten Douane. Deze medewerkers hebben een 

vertrouwelijkheidsplicht, overeenkomstig artikel 10, tweede lid, van het Statuut van het 

personeel van de overheidsdiensten. 

 

 De uitwisseling van persoonsgegevens beantwoordt aldus aan het principe van minimale 

gegevensverwerking. 

 

 Opslagbeperking 

 

17. De persoonsgegevens van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid worden enkel bewaard voor 

de duur die nodig is voor de realisatie van de voormelde doeleinden door de federale 

overheidsdienst Financiën en maximum gedurende één jaar vanaf het einde van de 

administratieve, gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures en beroepen. 

 

 Integriteit en vertrouwelijkheid 

 

18. Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en 

organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid wordt de uitwisseling van 

persoonsgegevens verricht via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.  

 

19. De autorisaties waarbij toegang gegeven wordt tot de informatie van de Kruispuntbank 

worden verleend door de leidende ambtenaren van de interne diensten. De controle en het 

beheer van deze autorisaties worden verzekerd door de functionaris voor 

gegevensbescherming. Elke raadpleging van de gegevens via de Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid door de personeelsleden van de federale overheidsdienst Financiën wordt 

gelogd. De personeelsleden hebben een gedragscode en een vertrouwelijkheidsverklaring 

ondertekend. De federale overheidsdienst Financiën houdt een actuele lijst van de bevoegde 

personen die toegang hebben tot de voormelde gegevens of ze verwerken ter beschikking van 

de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 

20. De partijen moeten bij de verwerking van de persoonsgegevens rekening houden met de wet 

van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid en elke andere regelgeving tot bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer, in het bijzonder de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en 

de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband 

met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens 
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en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en de wet van 30 juli 2018 betreffende de 

bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van 

persoonsgegevens. 

 

21. Bovendien moeten de betrokken organisaties de persoonsgegevens verwerken conform de 

minimale veiligheidsnormen die opgesteld werden door het Algemeen Coördinatiecomité 

van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 

 

Om deze redenen, besluiten 

 

de verenigde kamers van het informatieveiligheidscomité 

 

dat de verwerking van persoonsgegevens die meegedeeld werden door de Rijksdienst voor Sociale 

Zekerheid aan de federale overheidsdienst Financiën in het kader van de aangifte van 

verenigingswerk, zoals beschreven in deze beraadslaging, toegestaan is mits wordt voldaan aan de 

vastgestelde maatregelen ter waarborging van de gegevensbescherming, in het bijzonder de 

maatregelen op het vlak van doelbinding, minimale gegevensverwerking, opslagbeperking en 

informatieveiligheid. 

 

Deze beraadslaging is enkel geldig voor de toepassing van de actuele regelgeving met betrekking 

tot het verenigingswerk, vervat in de wet van 24 december 2020 betreffende het verenigingswerk, 

dat wil zeggen enkel voor het aanslagjaar 2022 (het inkomstenjaar 2021). 

 

 

 

 

 

Daniël HACHÉ 

Voorzitter kamer Federale Overheid 

 

 

 

 

 

Bart VIAENE 

Voorzitter kamer Sociale Zekerheid en Gezondheid 

 

 

 

 

 

 
De zetel van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité is gevestigd in de kantoren 

van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op het volgende adres: Willebroekkaai 38 – 1000 Brussel (tel. 32-2-

741 83 11) de zetel van de kamer federale overheid van het informatieveiligheidscomité is gevestigd in de kantoren 

van de FOD BOSA, Simon Bolivarlaan 30 - 1000 Brussel (tel. 32-2-740 80 64). 


