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Informatieveiligheidscomité 

Verenigde Kamers 

(sociale zekerheid en gezondheid / federale overheid) 

 

 

IVC/VK/246 

 

 

BERAADSLAGING NR. 19/128 VAN 5 JULI 2019 BETREFFENDE DE MEDEDELING 

VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID 

AAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN IN HET KADER VAN DE 

AANGIFTE VAN VERENIGINGSWERK EN OCCASIONELE DIENSTEN TUSSEN 

BURGERS 

 

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 et de federale 

overheidsdienst Beleid en Ondersteuning; 

 

Gelet op het verslag van de voorzitter en de heer Bart Viaene. 

 

 

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. Iedere particulier die één van de volgende 

aanvullende activiteiten wenst uit te oefenen kan aldus, onder bepaalde voorwaarden, de 

voormelde fiscale vrijstelling genieten. Deze activiteiten kunnen de volgende vorm 

aannemen: 

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

behoeve van socio-culturele verenigingen zonder winstoogmerk, feitelijke verenigingen 

of openbare besturen; 
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 -  hetzij occasionele diensten tussen burgers (het betreft occasionele diensten van een 

privépersoon aan een andere privépersoon die verricht worden tegen vergoeding); 

- 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 voormelde fiscale vrijstelling in het kader van 

verenigingswerk of occasionele diensten tussen burgers 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 non-profitsector); 

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

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

minstens 4/5de werkt of een zelfstandige in hoofdberoep of een gepensioneerde; 

 -  de activiteiten die uitgeoefend worden ten behoeve van een medeburger mogen niet op 

regelmatige basis plaatsvinden en er mag geen reclame voor gemaakt worden. 

 

                                                           
1 Artikel 3 van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie bepaalt dat: “De activiteiten 

die in het kader van het verenigingswerk als bedoeld in dit hoofdstuk kunnen worden verricht zijn de volgende: 
1. Animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt of persoon die actief is binnen een jeugdbeweging 

en/of een speelpleinwerking; 

2. Sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, 
seingever bij sportwedstrijden; 

3. Conciërge van jeugd-, sport-, culturele en artistieke infrastructuur; 

4. Persoon die instaat voor het gebouwenbeheer van buurtvoorzieningen, laagdrempelige ontmoetingsplaatsen in samenlevingsopbouw met als 
opdracht sleutelbeheer en kleine onderhoudswerkzaamheden zoals kleine herstellingen en poetsen; 

5. Artistieke of kunsttechnische begeleider in de amateurkunstensector, de artistieke en de cultuur-educatieve sector; 

6. Gidsen of publieksbegeleider van cultureel erfgoed en natuur; 
7. De vormingsmedewerker in het kader van de bijstand aan personen; 

8. Begeleider in de opvang voor, tijdens en/of na de schooluren georganiseerd op de school of tijdens schoolvakanties evenals bij het transport van 

en naar de school; 
9. Persoon die actief is bij initiatieven van sociaalcultureel volwassenwerk, organisaties voor de bescherming van het leefmilieu, cultureel en 

onroerend erfgoed, duurzame ontwikkelingssamenwerking of -educatie, culturele en artistieke organisaties; 

10. De nachtoppas, te weten het inslapen, evenals de dagoppas bij hulpbehoevende personen volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die 
iedere gemeenschap bepaalt; 

11. Begeleider van schooluitstappen, activiteiten op school, activiteiten van het oudercomité of de ouderraad en occasionele of kleinschalige 

verfraaiingswerken aan de school of speelplaats; 
12. Hulp en ondersteuning bieden op occasionele en kleinschalige basis op het vlak van het administratief beheer, het bestuur, het ordenen van 

archieven of de praktische organisatie van activiteiten van organisaties actief in de volgende sectoren: onroerend en cultureel erfgoed, jeugd, sport, 

inrichter van onderwijs, ontwikkelingssamenwerking, natuurbescherming, sociaal-cultureel volwassenwerk, cultuureducatie en kunst; 
13. Hulp bieden op occasionele en kleinschalige basis bij het beheer, het onderhoud en het openstellen voor het grote publiek van natuurgebieden 

en cultureel erfgoed; 

14. Hulp bieden op occasionele en kleinschalige basis bij het opstellen van nieuwsbrieven en andere publicaties evenals websites met het oog op 
informeren, sensibiliseren of regelmatige educatie van een groot publiek voor sportverenigingen, natuurorganisaties, organisaties ter bescherming 

van het cultureel en historisch erfgoed, inrichter van onderwijs, jeugdorganisaties, organisaties voor ontwikkelingssamenwerking, musea, 

verenigingen ter bevordering van plastische en literaire kunst, theaterhuizen en -gezelschappen, muziekensembles, zanggezelschappen, 
dansgezelschappen en circusgroepen; 

15. Verstrekker van opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen over culturele, artistieke en maatschappelijke thema's evenals thema's 

met betrekking tot het leefmilieu, bij sportverenigingen, natuurorganisaties, organisaties ter bescherming van het cultureel en historisch erfgoed, 
jeugdorganisaties, organisaties voor ontwikkelingssamenwerking, musea, verenigingen ter bevordering van plastische en literaire kunst, 

theaterhuizen en -gezelschappen, muziekensembles, zanggezelschappen, dansgezelschappen en circusgroepen en bibliotheken; 

16. Met naleving van de regelgeving betreffende kwaliteitsvereisten voor het beroepshalve uitoefenen van die activiteiten: ondersteuning bieden in 
woonzorgcentra evenals in voorzieningen voor personen met een handicap aanvullend op de activiteiten van het vaste personeel waaronder, en 

niet limitatief, mensen gezelschap houden, meehelpen bij activiteiten en uitstappen; 

17. Opvang van baby's en peuters en buitenschoolse opvang van schoolgaande kinderen volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere 
Gemeenschap bepaalt. 

In afwijking van artikel 44 van deze wet kunnen de hierboven vermelde activiteiten zoals bepaald onder de punten 9, 10 en 16 slechts met ingang 

van 1 juli 2018 met toepassing van deze titel worden uitgeoefend.” 
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 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 drie 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 sociaalvezekeringsfonds, 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, de occasionele diensten tussen burgers en de deeleconomie beschouwd als 

beroepsinkomsten. 

 

4. Om de vrijstelling te genieten dienen een aantal administratieve stappen te worden gezet. 

Sinds juli 2018 dient er immers aangifte te worden gedaan van deze bezoldigde aanvullende 

activiteiten. Het verenigingswerk en de diensten tussen burgers moeten het voorwerp 

uitmaken van een voorafgaande aangifte via de online dienst “Bijklussen” van de Rijksdienst 

voor Sociale Zekerheid (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 19 

van de voormelde wet van 18 juli 2018). Voor wat de diensten tussen burgers betreft, dient 

de aangifte ingediend te worden door de dienstverlenende burger. 

 

 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 

platformen is beschikbaar op de website van de FOD Financiën. Voor het bijklussen in het 

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

“Bijklussen” 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 of 

diensten tussen burgers en of de wettelijke maximumbedragen inzake inkomsten niet 

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

verwerking van elektronische gegevens waarin voorzien wordt door de wet van 18 juli 2018 

betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie. De artikelen 

19, § 2, en 25, § 2, van deze wet bepalen 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. Voorts bepaalt artikel 47 van de wet 

dat de vrijgestelde inkomsten worden vermeld op de berekeningsnota die bij het aanslagbiljet 

inzake personenbelasting van de belastingplichtige gevoegd is.  

 

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

tot het verenigingswerk en de occasionele diensten tussen burgers te kunnen verwerken met 

het oog op de volgende drie 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) aanduiden van de vrijgestelde inkomsten op de berekeningsnota die bij het aanslagbiljet 

inzake personenbelasting van de belastingplichtige is gevoegd (overeenkomstig artikel 47 

van de voormelde wet).  

 

 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). 

 

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 en/of 

de occasionele diensten tussen burgers; 

- 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. 

 

 Per klant: 

- het INSZ van de klant; 
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- 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. 

 

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

toegang tot het rijksregister en het gebruik ervan krachtens de wet van 8 augustus 1983 tot 

regeling van een rijksregister van de natuurlijke personen. 
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B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

 

 

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. 

 

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 

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 18 juli 2018 betreffende de economische 

relance en de versterking van de sociale cohesie. De aanvrager verklaart dat de ontvangen 

informatie in het kader van het verenigingswerk en de occasionele diensten tussen burgers 

zal worden verwerkt om een nieuwe inkomstenfiche 281.28 te creëren en om de vrijgestelde 

inkomsten aan te duiden op de berekeningsnota die bij het aanslagbiljet inzake 

personenbelasting van de belastingplichtige gevoegd is. Het Comité is van oordeel dat de 

betrokken persoonsgegevens verwerkt zullen worden voor welbepaalde, uitdrukkelijk 

omschreven en gerechtvaardigde doeleinden.  
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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 bijgeklust heeft in het kader van verenigingswerk 

en/of occasionele diensten tussen burgers: dit gegeven is noodzakelijk om de persoon te 

identificeren die verenigingswerk verricht heeft of occasionele diensten aan een burger 

verleend heeft en om een inkomstenfiche 281.28 op diens naam op te stellen. Het is ook 

nuttig om de persoon te identificeren die bijgeklust heeft en de vrijgestelde inkomsten te 

vermelden (rekening houdend met eventuele inkomsten uit de deeleconomie) op de 

berekeningsnota die bij het aanslagbiljet inzake personenbelasting gevoegd is. 

 

 Type activiteit (duidt aan of het gaat om verenigingswerk en/of occasionele diensten tussen 

burgers): dit gegeven is noodzakelijk om op de nieuwe fiche een onderscheid te maken 

tussen het verenigingswerk en de occasionele diensten tussen burgers. Dit gegeven laat ook 

toe de vrijstelling te bepalen voor een bepaald inkomstenjaar. De vrijstellingsvoorwaarden 

verschillen immers naargelang het type activiteit. 

  

 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 fiscale vrijstelling van de inkomsten in het 

kader van het verenigingswerk en de occasionele diensten tussen burgers. Indien de aangifte 

aanvaard werd, betekent dit dat de persoon die bijgeklust heeft aan de voorwaarden voldoet 

voor wat de status van bediende, gepensioneerde of zelfstandige betreft en niet gewerkt 

heeft voor een onderneming in het afgelopen jaar. De status van de aangifte bepaalt ook of 

het al dan niet noodzakelijk is om de vrijgestelde inkomsten te vermelden op de 

berekeningsnota die bij het aanslagbiljet inzake personenbelasting gevoegd is. 

 

 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 

bijgeklust 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 

vrijgestelde inkomsten te vermelden op de berekeningsnota die bij het aanslagbiljet inzake 

personenbelasting gevoegd is 

 

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

duur van de prestaties bepaalt of het noodzakelijk is om de vrijgestelde inkomsten te 

vermelden op de berekeningsnota die bij het aanslagbiljet inzake personenbelasting 

gevoegd is. Het aanslagbiljet wordt opgesteld voor een bepaalde belastbare periode. 

 

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

en zijn noodzakelijk voor de berekening van het jaarlijks vrijgestelde bedrag en voor de 

aanduiding van de vrijgestelde inkomsten op de berekeningsnota die bij het aanslagbiljet 

inzake personenbelasting gevoegd is.  
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 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 

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 



9 

 

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, 

relevant en niet overmatig. Ze zijn hoofdzakelijk beperkt tot de natuurlijke personen die 

werkzaamheden verricht hebben in het kader van bijklus-activiteiten en die een aangifte 

ingediend hebben via de online dienst “bijklussen” die door de RSZ beheerd wordt (ongeveer 

3000 aangiften per maand).  

 

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, 2de lid, van het Statuut van het 

personeel van de overheidsdiensten. 

 

 De uitwisseling van persoonsgegevens beantwoordt aldus aan het principe van minimale 

gegevensverwerking. 
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 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 

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.  
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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 en occasionele diensten tussen burgers, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Mireille SALMON 

Voorzitter kamer Federale Overheid 

 

 

 

 

 

 

Bart VIAENE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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). 


