
 

 

 
 

 

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling « Sociale Zekerheid » 
 

 

 

SCSZG/17/021 

 

 

BERAADSLAGING NR. 17/009 VAN 7 FEBRUARI 2017 MET BETREKKING TOT DE 

ELEKTRONISCHE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE 

RIJKSDIENST VOOR JAARLIJKSE VAKANTIE (RJV) AAN DE FEDERALE 

OVERHEIDSDIENST FINANCIËN (FOD FINANCIËN) IN HET KADER VAN EEN 

PROCEDURE VAN VEREENVOUDIGD DERDENBESLAG (E-DEDUCTION) 

 

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

van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15, § 1; 

 

Gelet op de aanvraag van de RJV en van de FOD Financiën; 

 

Gelet op het verslag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 30 januari 2017; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.  

 

 

A. ONDERWERP 

 

1. De invordering van schuldvorderingen is bij de wet geregeld en heeft de betaling van een 

schuldvordering door de schuldenaar tot doel. De schuldeiser kan hierbij gebruik maken 

van alle wettelijke middelen die hem ter beschikking worden gesteld. De schuldeiser kan 

zich aldus rechtstreeks tot de betrokken schuldenaar wenden maar hij kan zich ook tot een 

schuldenaar van inkomsten van zijn eigen schuldenaar wenden. De schuldenaren van 

inkomsten zullen vervolgens als tussenpersoon optreden tussen de schuldenaar en de 

schuldeiser. Wanneer een dergelijke aanvraag hem wordt betekend, zal de schuldenaar van 

de inkomsten in de mate van het mogelijke de geldsom die oorspronkelijk voor de 

schuldenaar was bestemd in zijn geheel of gedeeltelijk aan de schuldeiser van de 

invordering te storten. 
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2. e-Deduction is een project waarbij de inhoudingen
1
 elektronisch via de KSZ worden 

overgemaakt tussen een schuldeiser en een schuldenaar. e-Deduction heeft tot doel om deze 

invordering van schuldvorderingen te vereenvoudigen door de huidige uitwisselingen op 

papier tussen bepaalde schuldeisers en schuldenaren van inkomsten te vervangen door 

elektronische gestructureerde gegevensovermakingen. e-Deduction biedt talrijke voordelen 

voor de verschillende betrokken actoren. Ten eerste, de administratieve vereenvoudiging 

(afschaffing van de aangetekende zendingen en van de desbetreffende verwerkingskosten, 

oplossing voor het probleem van de opslag op papier gedurende de verplichte bewaarduur). 

Ten tweede kunnen de gegevens door een elektronische gestructureerde 

gegevensovermaking sneller worden verwerkt en kunnen de inhoudelijke fouten worden 

beperkt door automatische en systematische controles. Ten derde wordt de volledige 

levenscyclus van de inhoudingen coherenter beheerd doordat de inhoudingen, en ook de 

opheffingen, frequenter worden bijgewerkt. Ten vierde neemt de traceerbaarheid van de 

gegevens toe (geen verlies meer van papieren briefwisseling). e-Deduction maakt ten slotte 

een standaardisatie van de procedures mogelijk tussen de verschillende actoren die bij de 

invordering van schuldvorderingen zijn betrokken. 

 

3. De mededeling wordt beperkt tot de gegevens met betrekking tot de inhoudingen tussen 

schuldeisers en schuldenaren van inkomsten, vanaf de aanmaak van een inhouding tot de 

opheffing ervan met eventueel wijzigingen gedurende de levensduur van de inhouding. 

Volgens de wensen van elke actor zal het mogelijk zijn om de reeds bestaande inhoudingen 

op papier al dan niet in de elektronische stroom op te nemen.  

 

4. De betrokken actoren bij de vereenvoudigde derdenbeslagen zijn de Rijksdienst voor 

Jaarlijkse Vakantie (RJV - Stelsel) en de bijzondere vakantiefondsen die als schuldenaar 

van inkomsten optreden en de FOD Financiën die als schuldeiser optreedt. Twee aparte 

diensten van de FOD Financiën treden als schuldeiser op, namelijk de ontvangkantoren van 

de directe belastingen (algemene administratie van de inning en de invordering) en de 

ontvangkantoren van de BTW (algemene administratie van de inning en de invordering).  

 

5. De mededeling van persoonsgegevens wordt zodanig georganiseerd dat een derdenbeslag 

of een loonoverdracht systematisch wordt gelinkt aan een schuldeiser, een schuldenaar, een 

schuldenaar van inkomsten en aan minstens een bedrag, elk identificeerbaar via een uniek 

nummer. De gegevensuitwisselingen worden beperkt tot de uitwisselingen tussen een 

schuldeiser en een schuldenaar van inkomsten. 

 

I. Uitwisseling van persoonsgegevens tussen de RJV en de directe belastingen 

 

6. In uitvoering van artikel 300, § 1, 1° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 

wordt in de artikelen 164 en 165 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek 

van de inkomstenbelastingen 1992 ten voordele van de fiscale administratie inzake de 

inkomstenbelastingen een mechanisme van vereenvoudigd beslag onder derden opgezet 

                                                 
1
 De generieke term "inhoudingen" heeft zowel betrekking op een derdenbeslag, een sommendelegatie en een 

loonoverdracht. In het geval van de FOD Financiën gaat het om een vereenvoudigd derdenbeslag voor wat de directe 

belastingen (artikelen 164 en 165 van het KB/WIB 92) en de btw-kantoren betreft (artikel 85bis btw-wetboek). 
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met het oog op een snellere inning van de belastingen die een belastingschuldige 

verschuldigd is. Dit mechanisme stelt de bevoegde ontvanger in staat om in handen van een 

derde bij een ter post aangetekende brief - terwijl het uitvoerend beslag onder derden 

volgens het gemene recht de tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder vereist - uitvoerend 

beslag te leggen op de inkomsten, sommen en zaken die verschuldigd zijn of toebehoren 

aan de belastingschuldige tot beloop van het bedrag dat door deze belastingschuldige 

verschuldigd is uit hoofde van belastingen, voorheffingen, belastingverhogingen, 

nalatigheidinteresten, boeten en kosten van vervolging of tenuitvoerlegging. 

 

7. In het kader van de administratieve vereenvoudiging en modernisering heeft het koninklijk 

besluit van 7 november 2013 tot wijziging van de artikelen 164 en 165 van het KB/WIB 92, 

met behoud van het bestaande systeem van vereenvoudigd beslag onder derden bij een ter 

post aangetekende brief, een systeem ingevoerd voor elektronische mededeling van 

vereenvoudigd beslag aan derden die hiermee uitdrukkelijk hebben ingestemd. Daartoe 

moet een voorafgaand akkoord met de voorwaarden van deze elektronische doorgifte 

worden afgesloten tussen elke derde-beslagene en de bevoegde diensten van de FOD 

Financiën. Dit akkoord blijft van toepassing zolang de derde-beslagene het niet 

uitdrukkelijk bij aangetekende brief heeft opgezegd. De opzegging van dit akkoord gaat in 

vanaf de eerste dag van de derde maand volgend op de ontvangst van de kennisgeving 

ervan door de bevoegde dienst van de FOD Financiën. 

 

8. Het akkoord betreffende de automatisering van de stromen inzake de vereenvoudigde 

derdenbeslagen tussen de algemene administratie van de inning en de invordering van de 

FOD Financiën en de RJV en de bijzondere vakantiefondsen is op 1 januari 2014 in 

werking getreden. 

 

9. De eerste stroom, met dagelijkse frequentie, zal de doorgifte omvatten van de 

vereenvoudigde fiscale derdenbeslagen door de FOD Financiën uitgevoerd bij de RJV en 

de bijzondere vakantiefondsen. 

 

 Deze eerste stroom van de FOD Financiën naar de RJV omvat de volgende gegevens: 

- het identificatienummer van het vereenvoudigd derdenbeslag; 

- de aanmaakdatum van het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag; 

- het KBO-nummer (Kruispuntbank Ondernemingen) van de FOD Financiën; 

- het KBO-nummer van de RJV-Stelsel en van het bijzonder vakantiefonds; 

- het identificatienummer bij de Belgische sociale zekerheid (INSZ) van de schuldenaar; 

- het IBAN-rekeningnummer van de FOD Financiën; 

- de gestructureerde mededeling die bij de betaling vermeld moet worden; 

- het soort beslag; 

- het aanslagjaar van het kohierartikel; 

- het saldo van het kohierartikel; 

- het voorrecht verbonden aan het kohierartikel. 

 

Deze stroom van de FOD Financiën naar de RJV laat tevens toe om de inhouding bij te 

werken gedurende de hele levenscyclus van de schuldvordering (wijziging van een 

businesswaarde zoals het saldo of het rekeningnummer bijvoorbeeld; wijziging van de 
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schuldeiser om de subrogaties van schulden te beheren; wijziging van de status van de 

inhouding om bijvoorbeeld een opheffing op te schorten of uit te voeren). 

 

10. De tweede gegevensstroom, met dagelijkse frequentie, zal op zijn beurt de elektronische 

mededeling van gegevens omvatten met betrekking tot de verklaringen van de beslagene-

derden uitgevoerd door de RJV en de fondsen naar de ontvangkantoren van de BTW. Voor 

deze tweede stroom is de principiële machtiging van het Sectoraal Comité van de Sociale 

Zekerheid en van de Gezondheid vereist.  

 

De volgende persoonsgegevens zullen door de RJV aan de FOD Financiën worden 

meegedeeld: 

- het identificatienummer van het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag; 

- de code van het ontvangkantoor die het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag heeft 

vastgelegd; 

- het KBO-nummer van de RJV of van het bijzonder vakantiefonds; 

- het INSZ van de schuldenaar, 

- de code waarbij wordt aangeduid of het al dan niet om de eerste beslaglegger gaat. 

 

11. Overeenkomstig artikel 14 van de Kruispuntbankwet van 15 januari 1990 zullen beide 

stromen via de KSZ verlopen. 

 

12. Op dit ogenblik vindt er reeds op manuele wijze een elektronische mededeling van 

persoonsgegevens plaats tussen de FOD Financiën, de RJV en de bijzondere 

vakantiefondsen, met het oog op de automatische bijwerking van het bedrag van de fiscale 

schulden waarvoor in handen van de RJV of één van de fondsen
2
 een vereenvoudigde 

fiscaal derdenbeslag werd uitgevoerd. 

 

13. Die gegevensuitwisseling heeft het voorwerp uitgemaakt van beraadslaging nr. 03/2014 van 

20 februari 2014 van het Sectoraal Comité voor de Federale Overheid. 

 

II. Uitwisseling van persoonsgegevens tussen de RJV en de ontvangkantoren voor de 

BTW 

14. In artikel 85 bis van het Wetboek op de BTW zoals gewijzigd bij de programmawet van 1 

juli 2016 wordt de procedure van uitvoerend derdenbeslag in handen van de 

ontvangkantoren van de BTW georganiseerd.  

 

 In dat artikel wordt ten voordele van de fiscale administratie inzake de belasting over de 

toegevoegde waarde een mechanisme van vereenvoudigd beslag onder derden opgezet met 

het oog op een snellere inning van de belastingen die een belastingschuldige verschuldigd 

is. Dit mechanisme stelt de bevoegde ontvanger in staat om in handen van een derde bij een 

ter post aangetekende brief - terwijl het uitvoerend beslag onder derden volgens het gemene 

                                                 
2
 Beraadslaging FO nr. 005/2016 van 20 december 2006 met betrekking tot de gezamenlijke machtigingsaanvraag 

van het RJV en de FOD Financiën om elektronische mededeling van persoonsgegevens te bekomen met het oog op 

de jaarlijkse automatische actualisering van de bedragen van fiscale en/of niet-fiscale schulden aan de Fiscus 

waarvoor in handen van het RJV een derdenbeslag werd uitgevoerd. 
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recht de tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder vereist - uitvoerend beslag te leggen op 

de inkomsten, sommen en zaken die verschuldigd zijn of toebehoren aan de 

belastingschuldige tot beloop van het bedrag dat door deze belastingschuldige verschuldigd 

is uit hoofde van belastingen, nalatigheidinteresten, boeten en kosten van vervolging of 

tenuitvoerlegging. 

 

 De programmawet van 1 juli 2016 heeft met behoud van het bestaande systeem van 

vereenvoudigd beslag onder derden bij een ter post aangetekende brief, een systeem 

ingevoerd voor elektronische mededeling van vereenvoudigd beslag aan derden die hiermee 

uitdrukkelijk hebben ingestemd. Daartoe moet een voorafgaand akkoord met de 

voorwaarden van deze elektronische doorgifte worden afgesloten tussen elke derde-

beslagene en de bevoegde diensten van de FOD Financiën. Dit akkoord blijft van 

toepassing zolang de derde-beslagene het niet uitdrukkelijk bij aangetekende brief heeft 

opgezegd. De opzegging van dit akkoord gaat in vanaf de eerste dag van de derde maand 

volgend op de ontvangst van de kennisgeving ervan door de bevoegde dienst van de FOD 

Financiën. 

 

15. Het voorgaand akkoord betreffende de automatisering van de stromen inzake de 

vereenvoudigde derdenbeslagen tussen de algemene administratie van de inning en de 

invordering van de FOD Financiën en de RJV en de bijzondere vakantiefondsen zal in 

werking treden op de datum vastgelegd in artikel 4 van dat akkoord. 

 

16. De eerste stroom, met dagelijkse frequentie, zal de doorgifte omvatten van de 

vereenvoudigde fiscale derdenbeslagen door de ontvangkantoren van de BTW uitgevoerd 

bij de RJV en de bijzondere vakantiefondsen. Deze eerste stroom is vergelijkbaar met de 

stroom verstuurd door de directe belastingen, mits een aanpassing van de specifieke 

terminologie van de BTW. 

 

 Deze eerste stroom van de FOD Financiën naar de RJV omvat de volgende gegevens: 

 - het identificatienummer van het vereenvoudigd derdenbeslag; 

 - de aanmaakdatum van het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag; 

 - het KBO-nummer (Kruispuntbank Ondernemingen) van de FOD Financiën; 

 - het KBO-nummer van de RJV of van het bijzonder vakantiefonds; 

 - het identificatienummer bij de Belgische sociale zekerheid (INSZ) van de schuldenaar; 

 - het IBAN-rekeningnummer van de FOD Financiën; 

 - de gestructureerde mededeling die bij de betaling vermeld moet worden; 

 - het soort beslag; 

 - het aanslagjaar van het kohierartikel
3
; 

 - het saldo van het kohierartikel; 

 - het voorrecht verbonden aan het kohierartikel. 

 

 Deze stroom van de FOD Financiën naar de RJV laat tevens toe om de inhouding bij te 

werken gedurende de hele levenscyclus van de schuldvordering (wijziging van een 

businesswaarde zoals het saldo of het rekeningnummer bijvoorbeeld; wijziging van de 

                                                 
3 Inzake BTW gaat het om een dwangbevel. 
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schuldeiser om de subrogaties van schulden te beheren; wijziging van de status van de 

inhouding om bijvoorbeeld een opheffing op te schorten of uit te voeren). 

 

17. De tweede gegevensstroom, met dagelijkse frequentie, zal op zijn beurt de elektronische 

mededeling van gegevens omvatten met betrekking tot de verklaringen van de beslagene-

derden uitgevoerd door de RJV en de fondsen naar de ontvangkantoren van de BTW. Voor 

deze tweede stroom is de principiële machtiging van het Sectoraal Comité van de Sociale 

Zekerheid en van de Gezondheid vereist.  

 

 De volgende persoonsgegevens zullen door de RJV aan de FOD Financiën worden 

meegedeeld: 

- het identificatienummer van het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag; 

- de code van het ontvangkantoor die het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag heeft 

vastgelegd; 

- het KBO-nummer van de RJV of van het bijzonder vakantiefonds; 

- het INSZ van de schuldenaar, 

- de code waarbij wordt aangeduid of het al dan niet om de eerste beslaglegger gaat. 

   

18. Overeenkomstig artikel 14 van de Kruispuntbankwet van 15 januari 1990 zullen beide 

stromen via de KSZ verlopen. 

 

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

 

19. Krachtens artikel 15, § 1, tweede lid, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting 

en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid vereist elke mededeling van 

sociale persoonsgegevens door de Kruispuntbank of de instellingen van sociale zekerheid 

buiten het netwerk een principiële machtiging van de afdeling sociale zekerheid van het 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid. 

 

20. De RJV werd in het verleden reeds gemachtigd om persoonsgegevens mee te delen aan de 

FOD Financiën krachtens beraadslaging nr. 96/65 van 10 september 1996, gecoördineerd 

op 10 augustus 1999
4
, betreffende een aanbeveling van de KSZ voor het mededelen van 

sociale gegevens van persoonlijke aard aan bepaalde privé-mandatarissen en openbare 

besturen buiten het netwerk van de sociale zekerheid die deze gegevens nodig hebben in het 

kader van hun wettelijk opgedragen taken. 

 

I. Uitwisseling van persoonsgegevens tussen de RJV en de directe belastingen 

21. De mededeling beoogt een wettig doeleinde, namelijk de toepassing van de artikelen 164 

en 165 van het KB/WIB 92 door de RJV en de algemene administratie van de inning en de 

invordering van de FOD Financiën. 

                                                 
4
 beraadslaging nr. 99/76 van 10 augustus 1999 betreffende de mededeling van sociale gegevens van persoonlijke 

aard aan de belastingdiensten van het Ministerie van Financiën (wijziging van beraadslaging nr. 96/65). 
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22. De meegedeelde persoonsgegevens zijn, uitgaande van dat doeleinde, relevant en niet 

overmatig. 

 

23. De FOD Financiën beschikt over een informatieveiligheidsconsulent en over een 

veiligheidspolicy.  

 

24.  De RJV en de vakantiefondsen maken deel uit van het netwerk van de sociale zekerheid; ze 

zijn bijgevolg onderworpen aan het koninklijk besluit van 12 augustus 1993 houdende de 

organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid. 

 

II.  Uitwisseling van persoonsgegevens tussen de RJV en de ontvangkantoren voor 

de BTW 

25. De mededeling beoogt een wettig doeleinde, namelijk de toepassing van artikel 85bis van 

het btw-wetboek door de RJV en de algemene administratie van de inning en de 

invordering van de FOD Financiën (BTW). 

 

26. De meegedeelde persoonsgegevens zijn, uitgaande van dat doeleinde, relevant en niet 

overmatig. 

 

27. De FOD Financiën beschikt over een informatieveiligheidsconsulent en over een 

veiligheidspolicy.  

 

28.  De RJV en de vakantiefondsen maken deel uit van het netwerk van de sociale zekerheid; ze 

zijn bijgevolg onderworpen aan het koninklijk besluit van 12 augustus 1993 houdende de 

organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid. 
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Om deze redenen, verleent 

 

de afdeling Sociale Zekerheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de 

Gezondheid  

 

de machtiging voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor 

Jaarlijkse Vakantie (RJV) aan de FOD Financiën. 

 

 

 

 

 

 

 

Yves ROGER 

Voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De zetel van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 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). 


