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Advies nr. 09/2022 van 21 januari 2022

Betreft: Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk

besluit houdende uitvoering van het Wetboek diverse rechten en taksen ten gevolge van
de overdracht van de diverse taksen aan de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en
de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering (artikel 2407octiesdecies)
(CO-A-2021-250+251)

Het Kenniscentrum van de Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna de “Autoriteit”), aanwezig
mevrouw Marie-Hélène Descamps en heren Yves-Alexandre de Montjoye, Bart Preneel en Frank
Robben;
Gelet op de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit,
inzonderheid op artikelen 23 en 26 (hierna “WOG”);
Gelet op 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 (hierna “AVG”);
Gelet op de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking

tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna “WVG”);
Gelet op het verzoek om advies van de heer Vincent Van Peteghem, Vice-eersteminister en Minister
van Financiën, (hierna “de aanvrager”) ontvangen op 23/11/2021;
brengt op 21 januari 2022 het volgend advies uit:

.
.
.
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I.

VOORWERP VAN DE ADVIESAANVRAAG

1. De aanvrager verzocht op 23/11/2021 het advies van de Autoriteit met betrekking tot het artikel
49 van ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit houdende uitvoering

van het Wetboek diverse rechten en taksen ten gevolge van de overdracht van de diverse taksen
aan de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en de Algemene Administratie van de Inning en
de Invordering (hierna: het ontwerp) waardoor een artikel 2407octiesdecies wordt ingevoegd .
2. Het ter advies voorgelegd artikel voorziet in de groepering van een aantal bepalingen met
betrekking tot de taks op de beursverrichtingen, de jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen,
de jaarlijkse taks op de winstdeelnemingen, de taks op het lange termijnsparen, de belasting voor
aanplakking, en de jaarlijkse taksen op de effectenrekeningen, de kredietinstellingen, de
collectieve beleggingsinstellingen en de verzekeringsondernemingen die op hun beurt opgeheven
worden.
3. Als zodanig voorziet het ontworpen artikel 2407octiesdecies van het koninklijk besluit van 3 maart
1927 houdende uitvoering van het Wetboek diverse rechten en taksen (hierna: het koninklijk
besluit van 3 maart 1927) in een verwerking van persoonsgegevens teneinde de betaling van de
voormelde diverse taksen te linken aan de aangifte in hoofde van een bepaalde belastingplichtige.

II.

ONDERZOEK TEN GRONDE

4. Het ontworpen artikel 2407octiesdecies van het koninklijk besluit van 3 maart 1927 bepaalt het
volgende:
“ Voor hun opname in het uitvoerbaar verklaard innings- en invorderingsregister bedoeld in artikel

20139 van het Wetboek [diverse rechten en taksen], worden de sommen verschuldigd in
toepassing van Boek II van het Wetboek betaald door storting of overschrijving op de financiële
rekening van de dienst diverse taksen van het inningscentrum van de Algemene administratie van
de inning en de invordering.
Als betalingsreferentie op het stortings- of overschrijvingsformulier worden vermeld :
1° voor natuurlijke personen : de afkorting van de betreffende taks waarvoor de betaling
wordt uitgevoerd, het identificatienummer in het rijksregister, de naam en voornaam,
alsook het belastbaar tijdperk of het aanslagjaar;
2° voor rechtspersonen : de afkorting van de betreffende taks waarvoor de betaling wordt
uitgevoerd, het ondernemingsnummer, toegekend door de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de benaming, alsook het belastbaar tijdperk of het aanslagjaar.
[…].”
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5. In eerste instantie herinnert de Autoriteit eraan dat, overeenkomstig artikel 1 AVG, gelezen in het
licht van overweging 14, de bescherming die geboden wordt door de AVG louter betrekking heeft
op natuurlijke personen en aldus geen betrekking heeft op de verwerking van gegevens over
rechtspersonen en met name als rechtspersonen gevestigde ondernemingen.
6. Het doeleinde van de geviseerde verwerking, zoals dit volgt uit Boek II (Diverse taksen) van het
Wetboek diverse rechten en taksen (hierna: het Wetboek), betreft de vaststelling en de correcte
invordering van de bedragen die krachtens de bepalingen van het Wetboek en de
uitvoeringsbesluiten verschuldigd zijn1. Daartoe specifieert artikel 4 van het koninklijk besluit van
3 december 2009 houdende regeling van de operationele diensten van de Federale

Overheidsdienst Financiën (hierna: het koninklijk besluit 2009) dat de Algemene administratie van
de inning en de invordering wordt belast met de uitvoering van de wettelijke bepalingen met
betrekking tot de inning en de invordering van de belastingen, rechten en gelijkgestelde
belastingen bedoeld in artikel 2 van datzelfde koninklijk besluit2.
7. De Algemene administratie van de inning en de invordering behoort tot de operationele diensten
van de FOD Financiën en is als dusdanig onderworpen aan de bepalingen van de wet 3 augustus
2012 houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale

Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten (hierna: de wet van 3 augustus 2021).
Artikel 3 van die wet bepaalt: “De Federale Overheidsdienst Financiën verzamelt en verwerkt

persoonsgegevens

om

zijn

wettelijke

opdrachten

uit

te

voeren.

De verzamelde gegevens mogen door de Federale Overheidsdienst Financiën niet voor andere
doeleinden dan voor de uitvoering van zijn wettelijk omschreven opdrachten worden gebruikt.
(…)”.

Artikel 203/1 van het Wetboek bepaalt: “De Koning bepaalt de wijze van betaling van alle bedragen die krachtens de
bepalingen van dit Wetboek en de uitvoeringsbesluiten ervan verschuldigd zijn, andere dan de strafrechtelijke boetes.”
1

Artikel 2 van het koninklijk besluit van 3 december 2009 bepaalt: De Algemene administratie van de fiscaliteit wordt belast
met
:
2

[…]

3° de uitvoering van de federale wetgeving inzake de diverse taksen (Boek II van het Wetboek diverse rechten en taksen,
Boek IIbis en Boek III van het Wetboek der successierechten, dit laatste Boek voor wat betreft de taksen verschuldigd tot 31
december 2010), met uitzondering van de bepalingen betreffende hun inning en invordering.
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8. Concreet voor wat betreft de geviseerde verwerking van persoonsgegevens stelt de Autoriteit vast
dat bij de betaling van een diverse taks, als onderdeel van de betalingsreferentie, het
Rijksregisternummer, de naam en voornaam moeten worden vermeld opdat de aangifte (dewelke
reeks melding maakt van het Rijksregisternummer) en de desbetreffende betaling met hoge
zekerheid aan elkaar gelinkt kunnen worden. In dit kader is de Autoriteit evenwel van oordeel dat
rekening houdend met feit dat er steeds vaker beroep wordt gedaan op applicaties van derden
voor het uitvoeren van betalingen, het gebruik van het Rijksregisternummer moet vermeden
worden. Het volstaat te werken met een gestructureerde mededeling die andere elementen bevat
(bv. dossiernummer) die toelaten om de betaling met zekerheid te linken.
9. Zoals hierboven reeds toegelicht kan er worden afgeleid uit artikel 4 van het koninklijk besluit van
3 december 2009 dat de Algemene administratie van de inning en de invordering van de FOD
Financiën optreedt als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4, 7) AVG.
Overeenkomstig artikel 2 van de wet van 3 augustus 2012 is de FOD Financiën
verwerkingsverantwoordelijke voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens die zij in het
kader van hun wettelijke opdracht uitvoeren. De Autoriteit neemt er akte van.
10. Overeenkomstig de wet van 3 augustus 2012 betreft de bewaartermijn van de persoonsgegevens
die door de FOD Financiën worden verwerkt één jaar na de verjaring van alle vorderingen die tot
de bevoegdheid van de verwerkingsverantwoordelijke behoren en, in voorkomend geval, de
definitieve beëindiging van de administratieve en rechterlijke procedures en rechtsmiddelen en de
integrale betaling van alle hiermee verbonden bedragen niet mag overschrijden. Teneinde evenwel
de duidelijkheid en nauwkeurigheid van het onderhavig ontwerpartikel te verhogen neemt de
Autoriteit akte van het voornemen van de aanvrager om artikel 2407octiesdecies als volgt aan te
vullen: “De persoonsgegevens opgenomen in de betalingsreferentie worden door de Federale

Overheidsdienst Financiën bewaard tot uiterlijk 31 december van het jaar volgend op het jaar
waarin

de verjaring plaatsvindt van alle handelingen tot belastingheffing of tot de

terugvordering ervan teneinde de correcte inning van de taks te verzekeren, die tot de
bevoegdheid van de verwerkingsverantwoordelijke, zijnde de Federale Overheidsdienst Financiën
vertegenwoordigd door de Voorzitter van het directiecomité behoren en, in voorkomend geval, de
volledige betaling van alle ermee verbonden bedragen gerealiseerd werd en de ermee verbonden
procedures en administratieve en gerechtelijke beroepen definitief afgesloten zijn.”
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OM DEZE REDENEN,
de Autoriteit,
is van oordeel dat de volgende aanpassingen van het ontwerp zich opdringen:
-

schrappen van het rijksregisternummer in de betalingsreferentie op het stortings- of
overschrijvingsformulier (punt 0).

Voor het Kenniscentrum,
(get.) Rita Van Nuffelen - Verantwoordelijke a.i. van het Kenniscentrum

.

