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BERAADSLAGING NR. 18/146 VAN 6 NOVEMBER 2018 BETREFFENDE DE 

MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR HET RIJKSINSTITUUT 

VOOR DE SOCIALE VERZEKERINGEN DER ZELFSTANDIGEN (RSVZ) AAN 

DE DIENST “SERVICE DES TRANSMISSIONS D’ENTREPRISES” VAN DE 

“DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE DE LA FISCALITÉ” (DGO7) 

VAN DE WAALSE OVERHEIDSDIENST VOOR DE CONTROLE OP DE 

TOEKENNING OF HET BEHOUD VAN HET VERLAAGD TARIEF VOOR DE 

OVERDRACHT VAN ONDERNEMING BIJ SCHENKING OF BIJ 

ERFOPVOLGING 

 

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 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 artikel 97; 

 

Gelet op de aanvraag van de “Direction Générale Opérationnelle de la Fiscalité (DGO7), 

Direction du Support juridique et judiciaire, Service des Transmissions d’Entreprises”, van 

de Waalse overheidsdienst; 

 

Gelet op het verslag van de afdeling Innovatie en Beleidsondersteuning van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; 

 

Gelet op het verslag van de heer Bart Viaene. 

 

 

A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 

1. Het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, het Waals Wetboek der 

successierechten zoals van toepassing in Wallonië en het ministerieel besluit van 25 

januari 2010 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 29 juni 2006 

betreffende de verlaagde tarieven van de successie- en de schenkingsrechten, bepalen 
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dat op elke kosteloze overdracht van een onderneming, met inbegrip van de 

landbouwonderneming, bij schenking of bij erfopvolging een verlaagd tarief van 

toepassing is indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Enerzijds is de 

“Direction du Support juridique et judiciaire, Service des Transmissions des 

Entreprises (DGO7)” van de Waalse overheidsdienst belast met het afleveren van 

een toekenningsattest waaruit blijkt dat aan de voorwaarden voor het verlaagd tarief 

is voldaan in het kader van een kosteloze ondernemingsoverdracht bij schenking of 

bij erfopvolging, onder meer de voorwaarde inzake de tewerkstelling van personeel. 

Anderzijds is de “Service Transmission d’entreprises” ermee belast om na afloop van 

de periode van vijf jaar na het overlijden van de erflater of na de datum van de 

authentieke schenkingsakte een attest van handhaving uit te reiken indien aan de 

voorwaarden voor het behoud wordt voldaan, onder meer het feit dat de opvolger een 

activiteit moet voortzetten en het totaalaantal tewerkgestelde werknemers moet 

behouden op 75% van de oorspronkelijke tewerkstelling. 

 

2. Om het verlaagd tarief te krijgen, moet de aanvrager in zijn aanvraagformulier het 

aantal werknemers (loontrekkende of zelfstandige) uitgedrukt in VTE, voltijds en 

deeltijds, vermelden die door de onderneming en de dochterondernemingen worden 

tewerkgesteld. Bij erfopvolging en schenking moet de aanvrager bovendien een 

oprecht verklaarde afschrift bezorgen van de socialezekerheidsaangiften voor de 

werknemers die betrekking hebben op de vier kwartalen vóór het kwartaal waarin 

naargelang het geval de erflater overleden is of de authentieke schenkingsakte werd 

ondertekend, waaruit het aantal werknemers van de onderneming en haar 

dochterondernemingen in de Europese economische ruimte, uitgedrukt in voltijds 

equivalenten, opgemaakt kan worden. In geval van familiale zelfstandige 

ondernemingen moet de aanvrager het oprecht verklaarde afschrift bezorgen van de 

attesten inzake het sociale zekerheidsstelsel der zelfstandigen die betrekking hebben 

op de vier kwartalen vóór het kwartaal waarin naargelang het geval de erflater 

overleden is of de authentieke schenkingsakte werd ondertekend, waaruit opgemaakt 

kan worden dat de zelfstandige personen zijn aangesloten bij een Sociale 

Verzekeringskas voor Zelfstandigen. 

 

3. Om het verlaagd tarief te behouden, moet de aanvrager een aangifte van handhaving 

overmaken waarin onder meer het aantal werknemers VTE wordt meegedeeld voor 

de laatste vijf jaar te rekenen vanaf het kwartaal van overlijden van de erflater of 

ondertekening van de authentieke schenkingsakte. Bij erfopvolging en schenking 

moet de aanvrager bovendien een oprecht verklaarde afschrift bezorgen van de 

socialezekerheidsaangiften voor de werknemers die betrekking hebben op de vijf jaar 

vanaf naargelang het geval het kwartaal van overlijden van de erflater of 

ondertekening van de authentieke schenkingsakte, waaruit het aantal werknemers 

van de onderneming en haar dochterondernemingen in de Europese economische 

ruimte, uitgedrukt in voltijds equivalenten, opgemaakt kan worden. In geval van 

familiale zelfstandige ondernemingen moet de aanvrager het oprecht verklaarde 

afschrift bezorgen van de attesten inzake het sociale zekerheidsstelsel der 

zelfstandigen die betrekking hebben op de vijf jaar vanaf naargelang het geval het 

kwartaal van overlijden van de erflater of ondertekening van de authentieke 
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schenkingsakte, waaruit opgemaakt kan worden dat de zelfstandige personen zijn 

aangesloten bij een Sociale Verzekeringskas voor Zelfstandigen. 

 

4. Om de controles te verrichten in verband met de toekenning of het behoud van het 

verlaagd tarief vraagt de “Direction du Support juridique et judiciaire, Service des 

Transmissions des Entreprises (DGO7)” van de Waalse overheidsdienst de toegang 

tot bepaalde gegevensbanken van het RSVZ via de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid (KSZ) en de “Banque Carrefour d’échange de données” (BCED). Met de 

aldus ingezamelde gegevens kan de DGO7 nagaan of de aanvrager aan de 

voorwaarden voldoet voor de toekenning of het behoud van de incentives voorzien 

in de van toepassing zijnde reglementering. 

 

5. De gegevens met betrekking tot alle zelfstandigen die gedurende een bepaalde 

periode voor de aanvrager werken, zouden worden meegedeeld, in het bijzonder de 

volgende gegevens: het ondernemingsnummer, het statuut (al dan niet aangesloten), 

de begin- en einddatum van aansluiting (bijvoorbeeld, kwalificatie: landbouwer). 

Deze gegevens zouden gedurende 5 jaar elektronisch worden bewaard. Ze zouden 

door de personeelsleden van de DGO7 (ongeveer 8 personen) worden gebruikt die 

belast zijn met de controle van de voorwaarden voor de toekenning en het behoud 

van het verlaagd tarief. De lijst van de personeelsleden zou een keer per jaar worden 

herzien. 

 

 

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 

6. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens door het Rijksinstituut voor de 

Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen die overeenkomstig artikel 15, § 1, van de 

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

van de Sociale Zekerheid een beraadslaging van de kamer sociale zekerheid en 

gezondheid van het informatieveiligheidscomité vereist. 

 

7. De mededeling beantwoordt aan een wettig doeleinde, namelijk de controles met 

betrekking tot de toekenning van en het behoud van het verlaagd tarief in het kader 

van een kosteloze overdracht van onderneming bij schenking of bij erfopvolging. De 

aanvraag beantwoordt aan het principe van doelbinding. 

 

8. De persoonsgegevens met betrekking tot alle zelfstandigen die voor de aanvrager 

werken tijdens een bepaalde periode van 5 jaar zijn toereikend, ter zake dienend en 

beperkt tot wat noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor zij worden verwerkt. 

Deze gegevens stellen de aanvrager immers in de mogelijkheid om de voorwaarden 

inzake toekenning en handhaving van het verlaagd tarief na te gaan. De verwerking 

van persoonsgegevens door de personeelsleden van de “Direction du Support 

juridique et judiciaire, Service des Transmissions d’Entreprises” die zijn belast met 

de controles voldoet aldus aan de principes van minimale gegevensverwerking en 

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

organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid verloopt de mededeling 

van persoonsgegevens via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. De 

mededeling verloopt tevens via de “Banque Carrefour d’échange de données” die 

optreedt als vertrouwensderde. 

 

10. Bij de verwerking van de persoonsgegevens dient er rekening te worden gehouden 

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. De verwerking 

van de persoonsgegevens moet tevens worden verricht met inachtneming van de 

minimale veiligheidsnormen die vastgesteld werden door het Algemeen 

Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 

 

Om deze redenen besluit 

 

de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité 

 

dat de mededeling van persoonsgegevens door het Rijksinstituut voor de Sociale 

Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) aan de “Direction du support juridique et 

judiciaire, service des transmissions d’entreprises (DGO7)” van de Waalse overheidsdienst 

voor de controle op de toekenning of het behoud van het verlaagd tarief voor de overdracht 

van een onderneming bij erfopvolging of bij schenking zoals in deze beraadslaging 

beschreven, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

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). 


