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Betreft: mededeling van persoonsgegevens m.b.t. aangifte nalatenschappen door de Vlaamse 

Belastingdienst (VLABEL) aan de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) in het kader van het onderzoek 

naar recht op gewaarborgd inkomen voor bejaarden of inkomensgarantie voor ouderen.  

 

 

I. ELEMENTEN VAN DE AANVRAAG 

 

A. WETTELIJKE, DECRETALE EN REGLEMENTAIRE GRONDSLAGEN 

 

1. De Vlaamse Toezichtcommissie (hierna: "de 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 het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de veiligheidsconsulenten; 

 

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

verwerking van persoonsgegevens (hierna "WVP"); 

 

5. 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 van 

13 februari 2001”); 

 

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; 

 

 

B. VERLOOP VAN HET ONDERZOEK 

 

6. Gelet op de aanvraag, ontvangen op 3 maart 2015; 

 

7. Gelet op de evaluatie van de beveiliging van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP), ontvangen op 27 

februari 2015; 

 

8. Gelet op de evaluatie van de beveiliging van VLABEL, ontvangen op 8 oktober 20141; 

 

9. Gelet op de bijkomende informatie opgevraagd bij en bezorgd door de RVP en VLABEL bij diverse mails; 

 

10. Gelet op de bespreking van het dossier op de vergadering van de VTC van 25 maart 2015; 

 

11. Beslist op 25 maart 2015, na beraadslaging, als volgt: 

 

II. ONDERWERP EN CONTEXT VAN DE AANVRAAG 

 

12. De Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) vraagt de meest recente inkomensgegevens m.b.t. de aangifte van 

nalatenschappen in het kader van het onderzoek naar het recht op gewaarborgd inkomen voor bejaarden (GI) of 

inkomensgarantie voor ouderen (IGO), naar aanleiding van ofwel een aanvraag van betrokkene ofwel een 

ambtshalve onderzoek. 

 

13. Bij het vaststellen van het recht op GI en/of IGO moet de RVP rekening houden met de bestaansmiddelen 

van de aanvrager, zijn echtgenoot, zijn wettelijk samenwonende of andere personen waarmee de aanvrager zijn 

hoofdverblijfplaats deelt. Bij het overlijden van een gerechtigde op IGO wordt de aangifte nalatenschap opgevraagd. 

Tot 31 december 2014 contacteerden de RVP-medewerkers de plaatselijke AKRED om de informatie ingevolge deze 

aangifte te krijgen. De inning van de registratie- en successierechten werd vanaf 1 januari 2015 geregionaliseerd. 

Voor de inwoners van Vlaanderen betekent dit dat het Vlaams Gewest, meer bepaald de Vlaamse Belastingdienst 

(VLABEL), de taken inzake registratie- en successierechten overneemt van de FOD Financiën. 

                                                   

 

 

1 Beraadslaging VTC nr. 37/2014 van 19 november 2014. 
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14. De gegevens zullen via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) worden opgevraagd bij VLABEL.  

 

 

III. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG 

 

A. ONTVANKELIJKHEID 

 

15. Het betreft identificatiegegevens, zoals rijksregisternummer, naam, adres, … van de persoon die aangifte 

doet van de nalatenschap alsook naam en adres van de betrokken notaris. In casu betreft het dus een latere 

verwerking van gegevens die informatie bevatten omtrent een geïdentificeerde natuurlijke persoon. Deze gegevens 

kunnen dus als persoonsgegevens in de zin van artikel 1, §1, WVP, gekwalificeerd worden. 

 

16. Aangezien deze persoonsgegevens op een geautomatiseerde wijze worden verwerkt, is de WVP van 

toepassing2. 

 

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

persoonsgegevens door een instantie3 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. 

 

18. De persoonsgegevens worden opgevraagd bij VLABEL. VLABEL werd opgericht als een intern verzelfstandigd 

agentschap zonder rechtspersoonlijkheid binnen het Vlaams ministerie van Financiën en Begroting bij besluit van de 

Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot oprichting van het agentschap Vlaamse Belastingdienst. VLABEL is dus een 

                                                   

 

 

2 Art. 3, §1 WVP. 
3 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. 
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instantie, vermeld in artikel 4, §1, 2°, decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en 

vallen dus onder het toepassingsgebied van artikel 8 van het e-govdecreet. 

 

22. Bij de gevraagde gegevens wordt ook het rijksregisternummer vermeld. De VTC is sinds 14 juni 2014 

bevoegd om het gebruik van het rijksregisternummer te machtigen samen met een door haar te machtigen 

gegevensstroom.4  

 

23. 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”. 

 

19. De RVP is een Belgische openbare overheid.  

 

20. Inzake het gebruik van het rijksregisternummer werden volgende machtigingen verleend: 

- beraadslaging van het Sectoraal Comité van het Rijksregister nr 30 / 2007 van 12 september 2007 betreffende de 

aanvraag van het Agentschap Vlaamse Belastingdienst om toegang te krijgen tot de informatiegegevens van het 

Rijksregister en om het identificatienummer ervan te gebruiken met het oog op de heffing van belastingen5; 

- Koninklijk besluit van 5 december 1986 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 instellingen die, in het 

kader van de wetgeving betreffende de pensioenen der werknemers, opdrachten van algemeen belang vervullen; 

- beraadslaging van het Sectoraal Comité van het Rijksregister nr 60/2014 van 30 juli 2014 betreffende de 

aanvraag van de Rijksdienst voor Pensioenen om toegang te krijgen tot de informatiegegevens van het 

Rijksregister met het oog op de vervulling van zijn taken inzake het overlevingspensioen, de overgangsuitkering 

en de inkomensgarantie voor ouderen. 

 

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

 

 

B. TEN GRONDE  

 

B.1. FINALITEITSBEGINSEL 

 

22. 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. 

                                                   

 

 

4 Artikel 5 van de wet van 5 mei 2014 (B.S. 4 juni 2014). 
5 http://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/beraadslaging_RR_030_2007_0.pdf  
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23. 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, rekening houdende met alle relevante factoren, met name de redelijke verwachtingen van de betrokkene 

en met de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, onverenigbaar is met die doeleinden. De VTC 

onderzoekt hierna de verschillende aspecten van dit finaliteitsbeginsel. 

 

Oorspronkelijk doeleinde van de gegevensverwerking: 

24. De wettelijke basis voor die oorspronkelijke gegevensverwerking is de autonome belastingbevoegdheid van 

het Vlaams Gewest op grond van artikel 170, §2 van de Belgische Grondwet. 

 

25. De bevoegdheid van VLABEL werd geregeld in het besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het 

agentschap Vlaamse Belastingdienst van 11 juni 2004. VLABEL is belast met de uitvoering van het beleid inzake 

Vlaamse fiscaliteit. Ze is een beleidsuitvoerende entiteit die instaat voor: 

• Inning en invordering, met inbegrip van de inkohiering en de bezwaarafhandeling, van de Vlaamse 

belastingen 

• Uitoefening van de fiscale controle van deze belastingen 

• Invordering van niet fiscale schuldvorderingen voor het Vlaams Gewest en de instellingen die eronder 

ressorteren 

• Inning van retributies en bijzondere (sector-)bijdragen 

• Leveren van de vereiste beleidsgerichte input aan het departement Financiën en Begroting 

• Uitreiken van attesten voor fiscale vrijstellingen en verminderingen 

 

26. VLABEL staat sinds 1 januari 2015 in voor de inning en invordering van de Erfbelasting (voorheen: 

successierechten). Teneinde de erfbelasting te kunnen berekenen wordt van de erfgenamen verwacht dat zij een 

aangifte van nalatenschap indienen, waarin een opgave wordt gedaan van de activa en passiva van de erflater.6 

 

Doeleinde van de verdere verwerking: 

 

27. Bij het vaststellen van het recht op GI en/of IGO moet de RVP rekening houden met de bestaansmiddelen 

van de aanvrager, zijn echtgenoot, zijn wettelijk samenwonende of andere personen waarmee de aanvrager zijn 

hoofdverblijfplaats deelt. 

 

                                                   

 

 

6 Vlaamse Codex Fiscaliteit (art. 3.3.1.0.5 t/m. 3.3.1.0.10) en het Besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit ( art. 3.3.1.0.3). 
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28. Voor het GI gaat het over de bestaansmiddelen, ongeacht de aard of oorsprong, van de aanvrager en de 

echtgenoot (artikel 4, §1 van de wet van 1/4/1964 tot instelling van het gewaarborgd inkomen). 

 

29. Voor de IGO gaat het over de bestaansmiddelen, ongeacht de aard of oorsprong, van de aanvrager en van 

iedere persoon die geacht wordt dezelfde hoofdverblijfplaats te delen (regeling van toepassing vóór 1/1/2014) en de 

bestaansmiddelen van de aanvrager, zijn echtgenoot of wettelijk samenwonende (regeling van toepassing vanaf 

1/1/2014) (artikel 7, §1 van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van de inkomensgarantie voor ouderen). 

 

30. Bij de berekening van de IGO/GI worden volgende bestaansmiddelen aangerekend: pensioenen en renten, 

beroepsinkomsten en sociale uitkeringen, kapitalen (liggende of niet-liggende gelden, aandelen, obligaties, 

staatsleningen, enz.) , (bebouwde of onbebouwde) onroerende goederen, en afstanden van onroerende en roerende 

goederen (verkoop, verkoop op lijfrente of schenking), erfenissen. 

 

31. De RVP tracht de uitvoering van de reglementaire bepalingen inzake een betere controle op de 

bestaansmiddelen in het kader van de Inkomensgarantie voor ouderen efficiënter te laten verlopen. De controle op 

het roerend en onroerend vermogen, vooral de mogelijkheid om zo snel mogelijk in te spelen op de veranderingen in 

dit vermogen, en een beter en sneller inzicht op wat zich bevindt in de nalatenschap, voorkomt schuldopbouw in 

hoofde van de gerechtigde met daaraan gekoppeld de schuldinvordering. Een correct en volledig beeld van alle 

bestaansmiddelen in hoofde van de titularis en de in aanmerking te nemen samenwonenden is om die reden cruciaal. 

 

32. In praktijk blijkt dat de aangifte van bestaansmiddelen door de betrokkene en de in aanmerking te nemen 

samenwonenden niet steeds volledig en correct zijn ingevuld en niet altijd stroken met de realiteit. Latere wijzigingen 

in de bestaansmiddelen worden niet of laattijdig meegedeeld. Dit belemmert het retroactief herzien van beslissingen 

inzake het recht op IGO. De RVP moet bij wijziging van o.a. de bestaansmiddelen ambtshalve of op aanvraag vorige 

beslissingen herzien. 

 

33. Mede hierdoor werd in het kader van de fraudebestrijding gepleit voor een meer adequate controle ter zake. 

In de programmawet van 27 december 2012 staat in het artikel 52 dat: “Om een adequate controle van de 

toepassingsmodaliteiten van deze wet (= wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor 

ouderen) toe te laten, wordt er een gegevensuitwisseling tussen de Rijksdienst voor pensioenen en de bevoegde 

diensten van de FOD Financiën tot stand gebracht. De Koning bepaalt de nadere regels van deze 

gegevensuitwisseling”. In het Koninklijk besluit van 7 februari 2014 wordt de bestaande procedure van het onderzoek 

naar de bestaansmiddelen verfijnd. 

 

34. De VTC is van oordeel dat het doeleinde in randnummer 27 e.v. welbepaald en uitdrukkelijk omschreven is 

in de zin van artikel 4, §1, 2°, WVP. 

 

35. Aangaande de vereiste van verenigbaarheid met het oorspronkelijk doeleinde, wijst de VTC erop dat de 

geplande verwerkingen, mogelijk gedeeltelijk bestaan uit latere verwerkingen van gegevens die oorspronkelijk voor 
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andere doeleinden werden verwerkt. De rechtmatigheid van deze latere verwerkingen is aldus afhankelijk van hun 

verenigbaarheid met de oorspronkelijke verwerking. 

 

36. Overeenkomstig artikel 4, §1, 2°, WVP, mogen persoonsgegevens immers niet verder worden verwerkt op 

een wijze die, rekening houdende met alle relevante factoren, met name de redelijke verwachtingen van de 

betrokkene en met de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, onverenigbaar is met die doeleinden. 

 

37. Uitgaande van het oorspronkelijke doeleinde van de gegevensverwerking, namelijk de inning en invordering 

van de Erfbelasting door VLABEL waarvoor een aangifte van nalatenschap moet ingediend worden, kunnen de 

betrokken personen verwachten dat de gevraagde gegevens worden meegedeeld aan de dienst die alle 

bestaansmiddelen moet onderzoeken voor de correcte berekening van de inkomensgarantie.  

 

38. Er kan dus geoordeeld worden dat het doeleinde van de latere verwerking verenigbaar is met dat van de 

oorspronkelijke verwerking. 

 

39. De wettelijke basis van deze regeling werd reeds vermeld in de vorige paragrafen. Het toekomstige doel is 

rechtmatig te noemen. 

 

40. Niettemin moet wel rekening gehouden worden met de belangen van de betrokkenen. Vandaar dat de 

vereisten van transparantie en beveiliging een doorslaggevende rol spelen (zie onder B.3 en B.5) 

 

 

B.2. PROPORTIONALITEITSBEGINSEL 

 

B.2.1. Aard van de gegevens 

 

41. Overeenkomstig artikel 4, §1, 3°, WVP, moeten persoonsgegevens toereikend, terzake dienend en niet 

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

 

42. De mededeling van de volgende gegevens wordt gevraagd bij VLABEL: 

Identificatie van de persoon die aangifte van de nalatenschap indient: 
 

Rijksregisternummer 
naam, voornaam 
adres 
bankrekeningnummers. 
 

Het resultaat van de geverifieerde aangifte van nalatenschap:  

alle Belgische en buitenlandse roerende en onroerende inkomsten, afstanden, schenkingen, opengevallen 
erfenissen in kader van nalatenschap 
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43. Aan de hand van het unieke identificatienummer van het Rijksregister kan een persoon precies 

geïdentificeerd worden. Deze unieke identificatie is nodig zodat de juiste gegevens worden doorgegeven. 

 

44. De persoon die aangifte van de nalatenschap indient kan een van volgende personen zijn: 

- de persoon die aanspraak maakt op een gewaarborgd inkomen voor bejaarden; 

- de echtgenote van de persoon die aanspraak maakt op een gewaarborgd inkomen voor bejaarden; 

- de persoon die aanspraak maakt op een inkomensgarantie voor ouderen; 

- de in aanmerking te nemen persoon die dezelfde hoofdverblijfplaats deelt met de persoon die aanspraak 

maakt op een inkomensgarantie voor ouderen; 

- de persoon die bedragen verschuldigd is aan de Rijksdienst voor Pensioenen, en diens erfgenamen. 

 

45. Bij het vaststellen van het recht op GI en/of IGO moet de RVP rekening houden met de bestaansmiddelen 

van de aanvrager, zijn echtgenoot, zijn wettelijk samenwonende of andere personen waarmee de aanvrager zijn 

hoofdverblijfplaats deelt en wiens bestaansmiddelen in aanmerking te nemen zijn. De bevoegde Vlaamse 

belastingdienst levert enkel met betrekking tot deze personen gegevens inzake geverifieerde aangiftes van 

nalatenschap. 

 

46. De bevoegde dienst is ertoe gehouden naar aanleiding van het overlijden van de aanvrager, zijn echtgenoot, 

zijn wettelijk samenwonende of andere personen waarmee de aanvrager zijn hoofdverblijfplaats deelt en wiens 

bestaansmiddelen in aanmerking te nemen zijn, de Rijksdienst kennis te geven van de aanslag inzake nalatenschap. 

Hij is ertoe gehouden, indien hij in toepassing van artikel 1240bis burgerlijk wetboek ertoe bevoegd is, de Rijksdienst 

kennis te geven van de bevoegde notaris aan wie de erfgenamen vragen om een akte of een attest van erfopvolging 

op te stellen. 

 

47. De VTC stelt na analyse vast dat de gevraagde gegevens vereist zijn om het inkomen van de betrokkenen 

zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Elk gegeven heeft betrekking op een bestaansmiddel en de verwerking ervan is 

niet overmatig in het licht van de vooropgestelde doelstellingen. Op basis van de hiervoor geanalyseerde elementen 

kunnen de gegevens worden beschouwd als relevant evenredig en niet overmatig voor het doeleinde, vermeld in 

randnummer 27 e.v. 

 

 

Identificatie van de notaris aan wie de erfgenamen vragen om een akte of een attest van 

erfopvolging op te stellen: 

naam, voornaam 
adres  
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B.2.2. Bewaringstermijn van de gegevens 

 

48. 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. 

 

49. De aanvrager vermeldt dat de gegevens voor onbeperkte duur elektronisch worden opgeslagen.  

 

50. De VTC is van oordeel dat de bewaartermijn van de gegevens door de RVP kan beperkt worden tot wanneer 

een actief dossier wordt afgesloten. Indien de RVP nadien bepaalde gegevens opnieuw nodig heeft, kunnen deze bij 

de authentieke bron, VLABEL, opnieuw opgevraagd worden.  

 

B.2.3. Frequentie van de toegang 

 

51. Aangezien de gegevens worden opgevraagd telkens er een wijziging is in het aantal samenwonenden 

ingevolge een overlijden van één van de in aanmerking te nemen personen bij een onderzoek naar recht op IGO/GI 

en/of ingevolge het overlijden van de gerechtigde op IGO/GI, verzoekt de RVP om een permanente toegang.  

 

52. De VTC gaat hiermee akkoord. 

 

B.2.4. Duur van de machtiging 

 

53. De toegang wordt gevraagd voor onbepaalde duur. De bevoegdheid om de inkomensgarantie voor ouderen 

en het gewaarborgd inkomen voor bejaarden toe te kennen, is niet in de tijd afgebakend.  

 

54. De VTC gaat akkoord met deze duur. 

 

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

 

55. Volgens de aanvrager worden de gegevens enkel intern gebruikt door de dossierbeheerders en de 

leidinggevenden van de toekenningsdiensten en betaaldiensten.  

 

56. De VTC maakt hier geen bezwaren tegen. De VTC bepaalt wel dat de nodige maatregelen worden genomen 

opdat enkel behoorlijk gemachtigde personeelsleden toegang zouden krijgen.  
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57. 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. 

 

 

B.3. TRANSPARANTIEBEGINSEL  

(artikelen 4, §1, 1°, en 9 tot 15bis, WVP) 

 

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

persoonsgegevens worden gebruikt. 

 

59. 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. 

 

60. De RVP verduidelijkt in de aanvraag dat de IGO-aanvrager (of betrokkenen ingeval van ambtshalve 

onderzoek), of zijn voorlopig bewindvoerder in kennis wordt gesteld van de reden van de herziening van het recht op 

IGO/GI. De motivering geeft aan welke bestaansmiddelen aanleiding geven tot de herzieningsbeslissing.  

 

61. Daarnaast zal VLABEL op het aangifteformulier een melding opnemen dat de aangifte integraal kan 

overgemaakt worden aan andere overheidsinstanties die daartoe gemachtigd zijn voor het uitvoeren van een 

specifieke opdracht.  

 

62. De VTC gaat akkoord met deze transparantiemaatregelen.  

 

 

B.4. EXTERNE VERWERKERS EN DIENSTENINTEGRATOREN 

 

63. Er wordt geen beroep gedaan op externe verwerkers. 

 

64. De gevraagde gegevensstroom verloopt via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid waardoor de nodige 

beveiligingsmaatregelen bij de overdracht van de gegevens worden voorzien.  
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B.5. BEVEILIGING 

 

65. Het veiligheidsbeginsel voor de verwerking 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. 

 

B.5.1. Op het niveau van de aanvrager 

 

66. De RVP behoort tot het primair netwerk van de sociale zekerheid. De RVP heeft een veiligheidsconsulent 

aangesteld die is gekend bij het sectoraal comité voor de Federale Overheid en bij het sectoraal comité van de 

Sociale Zekerheid en de Gezondheid. Het veiligheidsbeleid van de RVP werd door deze comités beoordeeld.  

 

B.5.2. Op het niveau van de instantie die de gegevens zal doorgeven 

 

67. De veiligheidsconsulent van VLABEL werd zowel door het sectoraal comité voor de Federale Overheid als 

door het sectoraal comité van het Rijksregister aanvaard. 

 

68. Het veiligheidsbeleid van VLABEL werd al onderzocht door het sectoraal comité van de Sociale Zekerheid en 

de Gezondheid.7 Volgens het formulier evaluatie beveiliging werd het laatst bijgewerkt op 22 oktober 2012. 

 

 

  

                                                   

 

 

7 Beraadslaging nr. 12/071 van 4 september 2012 met betrekking tot de mededeling van bepaalde persoonsgegevens aan het 
agentschap Vlaamse Belastingdienst. 
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IV. BESLUIT 

 

69. De VTC machtigt VLABEL om de gevraagde persoonsgegevens mee te delen aan de RVP voor de 

doeleinden en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging. De VTC staat hierbij het gebruik van het 

rijksregisternummer toe. 

 

70. De VTC bepaalt dat de bewaartermijn loopt tot het moment dat een actief dossier wordt afgesloten, vermeld 

in randnummer 50.  

 

 

 

 

 

 

Willem Debeuckelaere 

Voorzitter 


