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Betreft: aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van houders van 

een persoonlijke-assistentiebudget door het Vlaams Agentschap voor Personen met 

een Handicap (VAPH) aan Algemene Administratie van de Fiscaliteit van de Federale 

Overheidsdienst Financiën (FOD FIN) met het oog op de vereenvoudiging van de 

belastingaangifte. 

 

I. ELEMENTEN VAN DE AANVRAAG 

A. WETTELIJKE, DECRETALE EN REGLEMENTAIRE GRONDSLAGEN 

1. De Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (hierna: "VTC"); 

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

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

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

verwerking van persoonsgegevens (hierna "WVP"); 

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

"WRR"); 
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5. Gelet op de wet van 5 mei 2014 houdende verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling 

in de werking van de diensten en instanties die behoren tot of taken uitvoeren voor de overheid en tot vereenvoudiging 

en gelijkschakeling van elektronische en papieren formulieren (hierna “wet van 5 mei 2014”), inzonderheid artikel 5; 

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

bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna “KB 13 

februari 2001”). 

B. VERLOOP VAN HET ONDERZOEK 

7. Gelet op de aanvraag, ontvangen op 29 januari 2014;  

8. Gelet op de evaluatie van de beveiliging van VAPH, ontvangen per mail op 25 juni 20131; 

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

machtigingsaanvraag of de aanvraag tot aansluiting’ van de FOD FIN, ontvangen op ontvangen op 31 januari 2014; 

10. Gelet op de bespreking van het dossier op de vergadering van de VTC van 19 februari 2014; 

11. Gelet op de beslissing van de VTC om de aanvraag verder te behandelen in een schriftelijke procedure; 

12. Gelet op de bijkomende toelichting ontvangen op 13 juni 2014; 

13. Gelet op de bespreking van het dossier op de vergadering van de VTC van 18 februari 2014; 

14. Beslist na beraadslaging, als volgt: 

II. ONDERWERP EN CONTEXT VAN DE AANVRAAG 

15. De persoon met een handicap of zijn wettelijke vertegenwoordiger aan wie het VAPH een persoonlijke-

assistentiebudget toekent (hierna budgethouder2), kan met dit budget dienstencheques aankopen.  Deze 

dienstencheques komen niet in aanmerking voor belastingvermindering. In de vooringevulde elektronische aangifte of 

in het voorstel van vereenvoudigde aangifte wordt automatisch een belastingvoordeel toegekend. De budgethouder 

moet vervolgens het initiatief nemen om dit te corrigeren. 

16.  Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (hierna VAPH), dat bevoegd is voor de toekenning 

van het persoonlijke-assistentiebudget, ontvangt van de budgethouders een gedetailleerde verantwoording van de 

                                                
1 Naar aanleiding van de machtiging VTC nr. 25/2013 van 31 juli 2013.  

2 Artikel 16, 5° van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid 
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. 
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aanwending die zij maken van hun budget. Het VAPH beschikt bijgevolg over informatie over de aankoop van 

dienstencheques met het persoonlijke-assistentiebudget. 

III. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG 

A. ONTVANKELIJKHEID 

17. De Administratie Particulieren van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit van de FOD FIN wenst 

gegevens betreffende budgethouders te verkrijgen van VAPH, meer bepaald de identiteit van de persoon met een 

handicap en het bedrag van het persoonlijke-assistentiebudget besteed aan dienstencheques. Deze gegevens moeten 

beschouwd worden als persoonsgegevens in de zin van artikel 1, §1, WVP. Aangezien deze persoonsgegevens op een 

geautomatiseerde wijze worden verwerkt, is de WVP van toepassing3. 

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

persoonsgegevens door een instantie4 een machtiging van de VTC, tenzij de elektronische mededeling van gegevens 

al onderworpen is aan een machtiging van een ander sectoraal comité, opgericht binnen de Commissie voor de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer.  

19. De persoonsgegevens worden opgevraagd bij het VAPH, opgericht bij decreet van 7 mei 2004 tot oprichting 

van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een 

handicap (hierna VAPH-decreet), binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Het agentschap is dus 

een instantie, vermeld in artikel 4, §1, 2°, van decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, 

en valt dus onder het toepassingsgebied van artikel 8 van het e-govdecreet. 

20. De uitwisseling van gegevens gebeurt aan de hand van het Rijksregisternummer van de betrokkene. De VTC 

is sinds 14 juni 2014 bevoegd om het gebruik van het rijksregisternummer te machtigen samen met een door haar te 

machtigen gegevensstroom.5 

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

5 Artikel 5 van de wet van 5 mei 2014 (B.S. 4 juni 2014). 
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21. Overeenkomstig artikel 5, 1ste lid, 1° en artikel 8 van de WRR, wordt machtiging verleend om het 

identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken: “aan de Belgische openbare overheden voor de 

informatiegegevens die zij gemachtigd zijn te kennen uit hoofde van een wet, een decreet of een ordonnantie”. 

22. De instantie die de gegevens ontvangt is de Federale Overheidsdienst Financiën. 

 

23. Wat de huidige aanvraag betreft kan hierover het volgende vermeld worden: 

- VAPH werd bij koninklijk besluit gemachtigd het Rijksregisternummer te gebruiken van de betrokken partijen 

met het oog op het vervullen van zijn decretale taken6; 

- de administratie der directe belastingen werd bij koninklijk besluit gemachtigd om het identificatienummer 

van het Rijksregister in zijn bestanden en registers te gebruiken, uitsluitend voor identificatie, zowel voor de 

interne werking van de FOD FIN als bij externe relaties met andere gemachtigde instanties, steeds voor zover 

noodzakelijk om de uitvoering te waarborgen van de wettelijke en reglementaire bepalingen waarmee zij is 

belast.7 

 

24. De VTC is derhalve bevoegd om voorliggende machtigingsaanvraag te behandelen. 

 

B. TEN GRONDE  

B.1. FINALITEITSBEGINSEL 

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

houdt in dat iedere gegevensverwerking dient te gebeuren op een transparante wijze en mits naleving van het recht.  

26. Zoals onder randnummer 17 omschreven zijn de gevraagde gegevens persoonsgegevens. Overeenkomstig 

artikel 4, §1, 2°, WVP, dienen persoonsgegevens voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde 

doeleinden te worden verkregen en mogen zij niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met die 

doeleinden. Hierbij wordt rekening gehouden met alle relevante factoren, met name de redelijke verwachtingen van 

de betrokkene en met de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen. De VTC onderzoekt hierna de 

verschillende aspecten van dit finaliteitsbeginsel. 

 

                                                
6 Koninklijk besluit van 30 januari 1995 tot regeling van de toegang tot de informatiegegevens en van het gebruik van het 
identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen in hoofde van het Vlaams Fonds voor de sociale integratie van 
personen met een handicap (de rechtsvoorganger van het VAPH). 

7 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. 



VTC/M/2014/05/HDK/RR  5 

Oorspronkelijk doeleinde van de gegevensverwerking: 

27. Ingevolge artikel 18, 1°, van het VAPH-decreet heeft dit agentschap onder meer tot taak het toekennen van 

een persoonlijke-assistentiebudget voor de gehele of gedeeltelijke tenlasteneming van de kosten van de persoonlijke 

assistentie en de organisatie ervan. Het persoonlijke-assistentiebudget wordt slecht ter beschikking gesteld van de 

budgethouder naarmate de gemaakte kosten bewezen worden, volgens de regels vastgelegd door VAPH.8   

28. De indienstneming van persoonlijke assistenten kan verschillende vormen aannemen. De budgethouder kan 

onder andere een gebruikersovereenkomst afsluiten met een aanbieder van thuishulp van huishoudelijke aard, waarbij 

de betaling gebeurt aan de hand van dienstencheques.9 Als bewijs dient een kopie van de gebruikersovereenkomst 

bezorgd te worden aan VAPH, opgevolgd door kopies van de bankafschriften van de overschrijvingen voor de aankoop 

van dienstencheques. Het oorspronkelijk doel van de gegevensverwerking door VAPH is de correcte uitbetaling van en 

het toezicht op het persoonlijke-assistentiebudget. 

 

Doeleinde van de verdere verwerking:  

29. De FOD FIN wenst de gegevens  te verkrijgen om een administratieve vereenvoudiging te realiseren.  

30. Het bedrijf dat dienstencheques uitgeeft (Sodexho) bezorgt de FOD FIN jaarlijks een overzicht van het bedrag 

dat elke belastingplichtige heeft betaald voor het verkrijgen van dienstencheques. Deze gegevens worden vooraf 

ingevuld door de FOD FIN in de elektronische belastingaangifte (Tax-on-Web) of in het voorstel van vereenvoudigde 

aangifte. In deze gevallen wordt automatisch een belastingvermindering toegekend voor uitgaven gedaan voor 

prestaties met dienstencheques (conform art. 145/21 WIB 92).  

31. Budgethouders die dienstencheques aankopen met het persoonlijke-assistentiebudget krijgen in voormelde 

gevallen eveneens automatisch een belastingvermindering. De FOD FIN is van oordeel dat dienstencheques aangekocht 

met het persoonlijke-assistentiebudget niet in aanmerking komen voor de belastingvermindering. In deze situatie 

dienen budgethouders het initiatief te nemen om het bedrag besteed aan dienstencheques uit te splitsen en te melden 

aan de fiscus.10 Wie gebruik maakt van Tax-on-Web kan een nota toevoegen en (ingescande) bijlagen toevoegen aan 

de elektronische aangifte. Veel budgethouders krijgen in de praktijk een voorstel van vereenvoudigde aangifte (artikel 

306 WIB 92), zij dienen een aanpassing van het voorstel aan te vragen hetzij per post aan de hand van een 

meegestuurd antwoordformulier, hetzij via Tax-on-Web.  

                                                
8 Art. 10, 11 en 11/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden van 
toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget aan personen met een handicap. 

9 VAPH, Richtlijnen aan de PAB-budgethouders (versie werkkapitaal), Versie 1 september 2013, p 29. 

10 Mondelinge parlementaire vraag nr. 18749 van mevrouw Meyrem Almaci dd. 02.07.2013, Kamer, Integraal Verslag - Commissie 
voor de Financiën, 2012-2013 CRIV 53 COM 790 dd. 02.07.2013, p. 14. 
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32. De bij VAPH opgevraagde gegevens zullen dienen om de automatische toekenning van het 

belastingvoordeel zo correct mogelijk te laten verlopen. Concreet zal voor budgethouders enkel nog het bedrag 

gefinancierd met eigen middelen in rekening gebracht worden.   

33. Op basis hiervan is de VTC van oordeel dat de omschrijving van de doeleinden van de verdere verwerking 

welbepaald en uitdrukkelijk is in de zin van artikel 4, §1, 2°, WVP en brengt in herinnering dat gevraagde gegevens 

enkel met het oog op dit doeleinde verder mogen verwerkt worden. 

34. Er dient te worden geanalyseerd of de doeleinden van de door de aanvrager geplande verwerkingen 

verenigbaar zijn met de doeleinden waarvoor de gegevens oorspronkelijk door VAPH zijn verwerkt. Conform artikel 4, 

§1, 2° WVP dient bij de beoordeling van deze verenigbaarheid rekening te worden gehouden met alle relevante 

factoren, waaronder de redelijke verwachtingen van de betrokkene en de toepasselijke wettelijke en reglementaire 

bepalingen.  

35. Gelet op de richtlijnen aan budgethouders uitgevaardigd door VAPH, die minstens sinds de versie van 1 

september 2013 vermelden dat dienstencheques aangekocht met het persoonlijke-assistentiebudget niet in aanmerking 

komen voor belastingvermindering, kan een budgethouder redelijkerwijs verwachten dat de FOD FIN deze informatie 

rechtstreeks wenst te verkrijgen vanwege VAPH. Eveneens staat vast dat een correcte uitsplitsing van de gelden 

waarmee dienstencheques werden aangekocht noodzakelijk is voor de correcte heffing van de inkomstenbelasting door 

de FOD FIN.  

36. In het licht van deze factoren acht de VTC de verdere verwerking verenigbaar met het oorspronkelijke 

doeleinde.  

37. Op zich zijn de doelen dus gerechtvaardigde doelen, er moet echter wel nog een onderzoek gebeuren naar 

de proportionaliteit van de verdere verwerking (punt B.2.) en er moet rekening worden gehouden met de belangen 

van de betrokkenen. Vandaar dat de vereisten van transparantie en beveiliging een doorslaggevende rol spelen (punt 

B.3. en B.5.). 

B.2. PROPORTIONALITEITSBEGINSEL 

B.2.1. Aard van de gegevens 

38. Overeenkomstig artikel 4, §1, 3°, WVP, moeten persoonsgegevens toereikend, ter zake dienend en niet 

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

39. De FOD FIN vraagt mededeling van de identiteit van de budgethouder aan de hand van zijn 

Rijksregisternummer en van het bedrag van het persoonlijke-assistentiebudget besteed aan dienstencheques.  
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40. Aan de hand van het unieke identificatienummer van het Rijksregister kan een persoon precies geïdentificeerd 

worden. 

41. Pro memorie, de budgethouder is hetzij de persoon met een handicap zelf, hetzij zijn wettelijke 

vertegenwoordiger. De redenen om een wettelijke vertegenwoordiger aan te duiden zijn divers, het gaat om (verlengd) 

minderjarigen die vertegenwoordigd worden door zijn ouder(s) of voogd, de voogd van een onbekwaam verklaarde 

persoon of de voorlopige bewindvoerder. 

42. Uit de bijkomende toelichting blijkt dat een analyse gemaakt werd door VAPH van de situaties waarin een 

wettelijke vertegenwoordiger budgethouder is om te bepalen wiens rijksregisternummer dient meegedeeld te worden, 

dat van de persoon met een handicap of dat van zijn wettelijke vertegenwoordiger. Het is uiteraard van groot belang 

dat de automatische belastingvermindering van de juiste belastingplichtige gecorrigeerd wordt. Concreet moet VAPH 

steeds de naam vermeld op de dienstencheques als uitgangspunt hanteren, zelfs wanneer dit niet overeenstemt met 

de persoon die formeel de budgethouder is.1112 

43. De VTC vraagt dat VAPH de nodige inspanningen doet om de gegevens van de juiste personen door te geven 

en dat bij doorgave van foute informatie de betrokkenen niet gepenaliseerd worden. 

44. De gegevens zijn mogelijke gerechtelijke persoonsgegevens. Zie verder onder B.2.5. 

45. De VTC is van oordeel dat de opvragingen van voormelde gegevens conform zijn aan artikel 4, §1, 3°, WVP 

en relevant, evenredig en niet buitensporig voor de doeleinden, vermeld in randnummer 32. 

B.2.2. Bewaringstermijn van de gegevens 

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

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

47. De aanvrager stelt dat de meegedeelde gegevens zullen bewaard worden zolang de in het WIB vastgestelde 

termijnen voor onderzoek of vestiging van de aanslag alsook de termijnen voor de administratieve en gerechtelijke 

acties niet verstreken zijn.  

48. De VTC is ermee akkoord dat de bewaartermijn niet exact te bepalen is, maar bepaalt dat de FOD FIN de 

gegevens afkomstig van VAPH vernietigen van zodra ze niet meer noodzakelijk zijn voor de dossierbehandeling bij de 

FOD FIN. 

                                                
11 Bijvoorbeeld ingeval dienstencheques besteld werden op naam van de persoon met een handicap zelf, terwijl hij (inmiddels) een 
wettelijke vertegenwoordiger als budgethouder heeft. 

12 Er werd mondeling door de FOD Fin aan de VTC meegedeeld dat indien bv. de wettelijke vertegenwoordiger bij het invullen van 
zijn belastingaangifte in Tax-On-Web vaststelt dat ten onrechte het belastingvoordeel gecorrigeerd werd, dan kan hij meteen een 
nota erbij voegen met eventuele bewijzen. Realiseert hij zich pas na de indiening van de aangifte, dan is een verzoek tot rechtzetting 
mogelijk. 
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B.2.3. Frequentie van de toegang  

49. De FOD FIN vraagt de gegevens jaarlijks op.  

50. De voorstellen van vereenvoudigde aangifte worden jaarlijks opgemaakt met de gegevens beschikbaar in 

maart van het jaar volgend op het inkomstenjaar. M.a.w. zal één keer per jaar, tussen 1 januari en 1 maart een 

eenmalige overdracht van de gegevens plaatsvinden. 

51. De VTC gaat akkoord met deze frequentie.  

B.2.4. Duur van de machtiging 

52. De mededeling van de gegevens wordt gevraagd zolang de belastingvermindering voor uitgaven gedaan voor 

prestaties met dienstencheques van kracht blijft. 

53. De VTC gaat akkoord met deze duur. 

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

54. De gegevens worden voor deze aanvraag enkel ter beschikking gesteld aan interne gebruikers, met name de 

dossierbehandelaars (taxatieagenten) bevoegd in het dossier van de betrokkene, met name voor de inning en 

invordering van de personenbelasting, in het kader van de bezwaarafhandeling of de afhandeling van de geschillen, of 

in het kader van controle. 

55. Gezien het gaat om een verdere verwerking van mogelijk gerechtelijke persoonsgegevens gelden bijzondere 

beschermingsregels. Artikel 8, §3, WVP, legt een geheimhoudingsplicht op aan de personen die gemachtigd zijn om de 

gerechtelijke gegevens te verwerken. Daarnaast gelden bijzondere verplichtingen, vermeld in artikel 25 van het KB van 

13 februari 2001. De personeelsleden die daar toegang toe hebben moeten een vertrouwelijkheidsclausule 

ondertekenen om conform te zijn met artikel 25, 3° van het KB. 

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

identificatienummer van het Rijksregister gebruiken. Die lijst moet voortdurend worden bijgewerkt en ter beschikking 

worden gehouden van het Comité. 
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B.3. TRANSPARANTIEBEGINSEL  

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

worden gebruikt.  

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

verkregen, kan evenwel op deze informatieverplichting een uitzondering worden gemaakt indien de registratie of de 

verstrekking van de persoonsgegevens verricht wordt met het oog op de toepassing van een bepaling voorgeschreven 

door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie. Op grond van artikel 9, §2, 2e lid, b), WVP is in een 

dergelijke situatie een vrijstelling van informatieplicht van kracht. Deze vrijstelling neemt echter niet weg dat de VTC 

er zich kan van vergewissen of er passende waarborgen worden voorzien voor de bescherming van de rechten van de 

betrokkenen. 

59. De VTC vraagt dat er toch algemene informatie over de overdracht van de gegevens wordt ter beschikking 

gesteld aan de betrokkenen door de nodige uitleg te geven op de websites van de twee betrokken instanties en zeker 

ook bij de beslissingen waarbij de informatie gebruikt wordt. 

60. De VTC bepaalt dat VAPH in de volgende versie van zijn richtlijnen aan budgethouders dient te vermelden dat 

de gegevens doorgegeven worden aan de FOD FIN, met verwijzing naar deze beraadslaging. 

61. Het is ook aangewezen dat beide instanties op de meest gepaste pagina’s van hun respectievelijke websites 

de verplichte vermeldingen van artikel 9 opnemen en daarbij verwijzen naar deze machtiging. 

B.4. EXTERNE VERWERKERS EN DIENSTENINTEGRATOREN 

62. Er werden geen externe verwerkers opgegeven. 

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

dienstenintegrator kan hier onvoldoende meerwaarde bieden. 

B.5. BEVEILIGING 

64. Het veiligheidsbeginsel voor de verwerkingen van persoonsgegevens, bepaald in artikel 16 WVP, verplicht de 

verantwoordelijke voor de verwerking tot het nemen van de passende technische en organisatorische maatregelen om 

de gegevens die hij verwerkt te beschermen en zich te wapenen tegen afwijkingen van het doeleinde. Het passend 

karakter van deze veiligheidsmaatregelen hangt enerzijds af van de stand van de techniek en de hiermee gepaard 

gaande kosten, en anderzijds van de aard van de te beschermen gegevens en de potentiële risico’s. 

65. De gegevensstroom naar de FOD FIN zal gebeuren door gebruik te maken van een internetverbinding beveiligd 

met encryptie en authenticatie aan de hand van een gebruikersnaam en een paswoord.  
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Op het niveau van de aanvrager  

66. De FOD FIN heeft de VTC op de hoogte gebracht van de aanstelling van een veiligheidsconsulent. De 

veiligheidsconsulent van de FOD Financiën werd aanvaard door het sectoraal comité van de Federale Overheid13. 

67. Wat het veiligheidsplan betreft, verwijst de FOD FIN naar de door de FOD FIN uitgewerkte en gehanteerde 

ICT-standaarden, het moderniseringsplan en het managementplan 2012-2017. Verder wordt er verwezen naar de nog 

aan te stellen informatieveiligheidsconsulent. Uit de vermelde conformiteitsverklaring kan afgeleid worden dat de FOD 

FIN al belangrijke stappen heeft genomen inzake haar informatieveiligheidsbeleid. Het is echter aangewezen dat deze 

geïntegreerd worden in een globaal informatieveiligheidsplan conform de richtsnoeren informatieveiligheid14 met 

daarbij een duidelijke stand van zaken en waar nodig een stappenplan. Dit werd al gevraagd in de machtiging 

VTC/06/201415. 

B.5.1. Op het niveau van de instantie die de gegevens zal doorgeven 

68. De veiligheidsconsulent van VAPH is gekend is al gekend als veiligheidsconsulent bij het Sectoraal Comité van 

de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid.16  

69. VAPH voldoet aan de minimale normen van het netwerk van de KSZ.17 

  

                                                
13 http://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/beraadslaging_FO_012_2014.pdf 

Deze machtiging was onder opschortende voorwaarde. De voorwaarde is vervuld in juli 2014. 

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

15 http://vtc.corve.be/docs/beraadslagingen/VTC_beraadslaging_2014_06.pdf  

16 Advies nr. 02/05 van 4 juni 2002. 

17 Advies nr. 10/012 van 2 maart 2010. 
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IV. BESLUIT 

70. De VTC machtigt VAPH om de gevraagde persoonsgegevens mee te delen aan de Administratie Particulieren 

van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit van de Federale Overheidsdienst Financiën voor het doeleinde, zoals 

vermeld in randnummer 30 e.v. en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging. De VTC staat hierbij het gebruik 

van het rijksregisternummer toe. 

71. VAPH en de FOD FIN nemen de gevraagde maatregelen inzake transparantie vermeld onder punt B.3 en delen 

deze aan de VTC mee tegen 31 mei 2015. 

 

 

 

De Voorzitter  

Willem Debeuckelaere  

 


