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Verwerking Bron Ontvanger Doel Rechtsgrond Toelichting Categorieën persoonsgegevens Machtiging
Identificatiegegevens

RR nr. 30/2007 van 12 september 2007

Persoonlijke kenmerken
RR nr. 69/2013 van 9 oktober 2013

Beroep en betrekking
RR nr. 15/2014 van 19 februari 2014

Samenstelling van het gezin

Rijksregisternummer / Identificatienummer van de sociale zekerheid

Identificatiegegevens
FO nr. 24/2012 van 20 september 2012

Rijksregisternummer / Identificatienummer van de sociale zekerheid
FO nr. 01/2010 van 21 januari 2010

Leefgewoonten
FO nr. 26/2014 van 2 oktober 2014

Woningkenmerken
FO nr. 26/2017 van 21 september 2017

Financiële bijzonderheden
FO nr. 07/2018 van 8 februari 2018

Persoonlijke kenmerken

Samenstelling van het gezin

Leefgewoonten

Woningkenmerken

Gegevens van het Vlaams 

Energieagentschap
Vlaamse Belastingdienst KU Leuven

Inning en invordering gewestbelastingen

Wetenschappelijk onderzoek

Uitvoeren wettelijke verplichting, bepaald 

in het Besluit van de Vlaamse Regering van 

11 juni 2004 tot oprichting van het 

agentschap Vlaamse Belastingdienst

De Vlaamse Belastingdienst geeft eenmalig een dataset met 

EPC/EPB-gegevens van het Vlaams Energieagentschap door 

aan de KU Leuven in het kader van een overheidsopdracht. 

Dit project is bedoeld om een econometrisch model voor 

de bepaling van de normale verkoopwaarde van 

onroerende goederen te ontwikkelen. De normale 

verkoopwaarde vormt de belastbare basis voor de erf- en 

registratiebelasting. Het econometrisch model moet 

toelaten om

• in de grote hoeveelheid van transacties van onroerende 

goederen die dossiers te kunnen opsporen waarvan de 

prijs/waarde in de akte/aangifte manifest afwijkt van de 

normale verkoopwaarde;

• om de schatting van onroerende goederen te 

ondersteunen.

Woningkenmerken VTC nr.20/2018 van 18 april 2018

Inning en invordering gewestbelastingen

Vastgoedtransacties

De Vlaamse Belastingdienst gebruikt de gevens van de 

dienst Algemene Administratie van de 

Patrimoniumdocumentatie (AAPD) voor de berekening van 

de heffing, het toekennen van vrijstellingen en 

verminderingen en dossierbehandeling voor:

• de onroerende voorheffing;

• de registratiebelasting;

• de erfbelasting;

• de leegstandsheffingen;

• de planbatenheffing;

• de afdeling Vastgoedtransacties.

De Vlaamse Belastingdienst geeft eenmalig een set van 

gegevens over onroerende goederen door aan de KU 

Leuven in het kader van een overheidsopdracht. Dit 

project is bedoeld om een econometrisch model voor de 

bepaling van de normale verkoopwaarde van onroerende 

goederen te ontwikkelen. De normale verkoopwaarde 

vormt de belastbare basis voor de erf- en 

registratiebelasting. Het econometrisch model moet 

toelaten om

• in de grote hoeveelheid van transacties van onroerende 

goederen die dossiers te kunnen opsporen waarvan de 

prijs/waarde in de akte/aangifte manifest afwijkt van de 

normale verkoopwaarde;

• om de schatting van onroerende goederen te 

ondersteunen.

De dataset omvat gegevens van percelen verspreid over 

heel Vlaanderen en bestaat uit:

• een dataset van de Vlaamse Belastingdienst met gegevens 

van percelen die in de aanslagjaren 2015, 2016 en 2017 

voorwerp van een geregistreerde akte uitmaakten;

• een dataset van de Algemene Administratie van de 

Patrimoniumdocumentatie (AAPD).

Inning en invordering gewestbelastingen

Wetenschappelijk onderzoek
KU Leuven

Gegevens van het Rijksregister Rijksregister Vlaamse Belastingdienst Inning en invordering gewestbelastingen

De Vlaamse Belastingdienst gebruikt de gegevens van het 

Rijksregister voor alle heffingen. De Vlaamse 

Belastingdienst beschikt zowel over een toegang tot het 

repertorium van het Rijksregister, als over een online 

toegang tot de Rijksregisterbestanden.

Gegevens van de Algemene 

Administratie van de 

Patrimoniumdocumentatie

Algemene Administratie van 

de Patrimoniumdocumentatie 

(AAPD, FOD Financiën)

Vlaamse Belastingdienst

Uitvoeren wettelijke verplichting, bepaald 

in het Besluit van de Vlaamse Regering van 

11 juni 2004 tot oprichting van het 

agentschap Vlaamse Belastingdienst

Uitvoeren wettelijke verplichting, bepaald 

in het Besluit van de Vlaamse Regering van 

11 juni 2004 tot oprichting van het 

agentschap Vlaamse Belastingdienst

Vlaamse Belastingdienst

Gegevens van de Algemene 

Administratie van de 

Patrimoniumdocumentatie

FO nr. 03/2018 van 11 januari 2018

Uitvoeren wettelijke verplichting, bepaald 

in het Besluit van de Vlaamse Regering van 

11 juni 2004 tot oprichting van het 

agentschap Vlaamse Belastingdienst
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Verwerking Bron Ontvanger Doel Rechtsgrond Toelichting Categorieën persoonsgegevens Machtiging

FO nr. 07/2009 van 11 juni 2009

FO nr. 03/2016 van 21 januari 2016

FO nr. 37/2017 van 16 november 2017

Identificatiegegevens FO nr. 13/2009 van 1 oktober 2009

Rijksregisternummer / Identificatienummer van de sociale zekerheid
FO nr. 14/2010 van 2 september 2010

Financiële bijzonderheden
FO nr. 18/2010 van 21 oktober 2010

Gerechtelijke gegevens FO nr. 31/2015 van 10 december 2015

Persoonlijke kenmerken

Identificatiegegevens KSZ nr. 98/60 van 13 oktober 1998

Financiële bijzonderheden KSZ nr. 02/43 van 2 april 2002

Beroep en betrekking KSZ nr. 98/60 (gewijzigd op 7 september 2010)

Gegevens betreffende de gezondheid KSZ nr. 10/007 van 2 februari 2010

KSZ nr. 10/064 van 7 september 2010

KSZ  nr. 12/071 van 4 september 2012

KSZ 14/067 van 2 september 2014

KSZ 15/041 van 7 juli 2015

KSZ 16/011 van 1 maart 2016

Identificatiegegevens

Persoonlijke kenmerken

Beeldopnamen

Identificatiegegevens

Leefgewoonten

Identificatiegegevens
VTC nr. 33/2013 van 11 september 2013

Rijksregisternummer / Identificatienummer van de sociale zekerheid
VTC nr. 01/2014 van 22 januari 2014

Woningkenmerken

Identificatiegegevens

Rijksregisternummer / Identificatienummer van de sociale zekerheid

Financiële bijzonderheden

Gerechtelijke gegevens

Identificatiegegevens

Financiële bijzonderheden

Rijksregisternummer / Identificatienummer van de sociale zekerheid

Identificatiegegevens

Financiële bijzonderheden

Rijksregisternummer / Identificatienummer van de sociale zekerheid

Woningkenmerken

Persoonlijke kenmerken

Beroep en betrekking

Leefgewoonten

Identificatiegegevens

VTC nr. 37/2014 van 19 november 2014

De Vlaamse Belastingdienst gebruikt de gevens van de FOD 

Financiën voor de berekening van de heffing, het 

toekennen van vrijstellingen en/of verminderingen en de 

dossierbehandeling 

• voor de verkeersbelastingen;

• door de afdeling Vastgoedtransacties.

Inning en invordering gewestbelastingen

Vastgoedtransacties
Vlaamse BelastingdienstFOD FinanciënGegevens van de FOD Financiën

Identificatiegegevens

De Vlaamse Belastingdienst gebruikt de gegevens van DIV 

voor de berekening van de heffing, het toekennen van 

vrijstellingen en/of verminderingen, de dossierbehandeling 

en de controle voor de verschillende verkeersbelastingen 

en de kilometerheffing.

Inning en invordering gewestbelastingenVlaamse Belastingdienst

Dienst voor Inschrijving van 

Voertuigen (DIV, FOD 

Mobiliteit)

Gegevens van de Dienst voor 

Inschrijving van Voertuigen 

Uitvoeren wettelijke verplichting, bepaald 

in het Besluit van de Vlaamse Regering van 

11 juni 2004 tot oprichting van het 

agentschap Vlaamse Belastingdienst

Uitvoeren wettelijke verplichting, bepaald 

in het Besluit van de Vlaamse Regering van 

11 juni 2004 tot oprichting van het 

agentschap Vlaamse Belastingdienst

VTC nr. 07/2014 van 9 april 2014

De Vlaamse Belastingdienst laadt gegevens met betrekking 

tot huurders op vanuit de sociale verhuurkantoren om een 

vermindering van de onroerende voorheffing automatisch 

te kunnen toekennen.

Inning en invordering gewestbelastingenVlaamse BelastingdienstSociale verhuurkantoren
Gegevens van sociale 

verhuurkantoren

Niet van toepassing

De Vlaamse Belastingdienst gebruikt de gegevens van de 

KSZ voor de berekening van de heffing, het toekennen van 

vrijstellingen en/of verminderingen en dossierbehandeling 

voor:

• de gewestbelastingen

• de afdeling Vastgoedtransacties;

• de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen.

Inning en invordering gewestbelastingen

Vastgoedtransacties

Invordering niet-fiscale schuldvorderingen

Vlaamse Belastingdienst
Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid (KSZ)

Gegevens van de Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid

De Vlaamse Belastingdienst laadt cameragegevens op en 

verwerkt deze in het kader van de controle op de betaling 

van de verkeersbelastingen en de kilometerheffing.

Inning en invordering gewestbelastingenVlaamse BelastingdienstAgentschap Wegen en Verkeer

Cameragegevens opgeladen uit 

het Weigh in Motion systeem 

(WIM) van het Agentschap Wegen 

en Verkeer

De Vlaamse Belastingdienst ontvangt dagelijks de datasets 

van de Daily Toll Statements van de dientsverleners voor 

de dossierbehandeling voor de  kilometerheffing.

Inning en invordering gewestbelastingenVlaamse BelastingdienstViapass en dienstleveranciers
Gegevens van Viapass en de 

dienstverleners

Niet van toepassing

De Vlaamse Belastingdienst wisselt printbestanden uit met 

Speos, de drukkerij die instaat voor het printen van de 

aanslagbiljetten voor de verkeersbelastingen, de 

onroerende voorheffing, de de erfbelasting en de 

registratiebelastingen. DIAM staat bijkomend in voor het 

printen van herinneringen, ontheffingsbrieven en 

overschrijvingsformulieren.

De Vlaamse Belastingdienst heeft inzage in de applicatie 

debiteurenbeheer van de FOD Financiën. Deze beheerstool 

geeft een transversaal overzicht van de fiscale en de niet-

fiscale schulden van natuurlijke personen en 

rechtspersonen. De Vlaamse Belastingdienst gebruikt deze 

gegevens in combinatie met andere bronnen om de 

invorderingsstrategie voor de gewestbelastingen te 

bepalen en te optimaliseren. Er wordt geen profilering 

toegepast o.b.v. deze gegevens. Indien nodig kan de 

Vlaamse Belastingdienst de SPOC van de FOD Financiën 

contacteren om bijkomende informatie over de 

openstaande schulden in te winnen.

Inning en invordering gewestbelastingenVlaamse BelastingdienstFOD Financiën
Gegevens uit de applicatie 

debiteurenbeheer
FO nr. 36/2017 van 16 november 2017

De Vlaamse Belastingdienst laadt gegevens met betrekking 

tot administratieve geldboetes opgelegd in het kader van 

een inburgeringstraject op en verwerkt deze om de 

invordering van deze boetes te kunnen uitvoeren.

Invordering niet-fiscale schuldvorderingenVlaamse Belastingdienst
Agentschap Binnenlands 

Bestuur

Gegevens van het Agentschap 

Binnenlands Bestuur

Inning en invordering gewestbelastingenSpeosVlaamse BelastingdienstGegevensuitwisseling met Speos

Uitvoeren wettelijke verplichting, bepaald 

in het Besluit van de Vlaamse Regering van 

11 juni 2004 tot oprichting van het 

agentschap Vlaamse Belastingdienst

Uitvoeren wettelijke verplichting, bepaald 

in het Besluit van de Vlaamse Regering van 

11 juni 2004 tot oprichting van het 

agentschap Vlaamse Belastingdienst

Uitvoeren wettelijke verplichting, bepaald 

in het Besluit van de Vlaamse Regering van 

11 juni 2004 tot oprichting van het 

agentschap Vlaamse Belastingdienst

Uitvoeren wettelijke verplichting, bepaald 

in het Besluit van de Vlaamse Regering van 

11 juni 2004 tot oprichting van het 

agentschap Vlaamse Belastingdienst

Uitvoeren wettelijke verplichting, bepaald 

in het Besluit van de Vlaamse Regering van 

11 juni 2004 tot oprichting van het 

agentschap Vlaamse Belastingdienst

Uitvoeren wettelijke verplichting, bepaald 

in het Besluit van de Vlaamse Regering van 

11 juni 2004 tot oprichting van het 

agentschap Vlaamse Belastingdienst

Uitvoeren wettelijke verplichting, bepaald 

in het Besluit van de Vlaamse Regering van 

11 juni 2004 tot oprichting van het 

agentschap Vlaamse Belastingdienst
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Verwerking Bron Ontvanger Doel Rechtsgrond Toelichting Categorieën persoonsgegevens Machtiging
Financiële bijzonderheden

Rijksregisternummer / Identificatienummer van de sociale zekerheid

Woningkenmerken

Persoonlijke kenmerken

Beroep en betrekking

Leefgewoonten

Identificatiegegevens

Financiële bijzonderheden

Identificatiegegevens

VTC nr. 33/2014 van 19 november 2014

Financiële bijzonderheden

VTC nr. 33/2014 van 19 november 2014

Woningkenmerken

FO nr. 24/2016 van 30 juni 2016

Identificatiegegevens

Rijksregisternummer / Identificatienummer van de sociale zekerheid

Persoonlijke kenmerken

Beroep en betrekking

Samenstelling van het gezin

Financiële bijzonderheden

Woningkenmerken

Gegevensuitwisseling in het 

kader van het ondernemersloket 
Vlaamse Belastingdienst

Agentschap Informatie 

Vlaanderen
Administratieve overheid

De Vlaamse Belastingdienst levert minimuminformatie aan 

die via DOSIS (DOssierStatusInformatieSysteem, beheerd 

door het Agentschap Informatie Vlaanderen) wordt 

weergegeven in het e-loket voor ondernemers. De 

ondernemer krijgt via het e-loket een overzicht van zijn 

openstaande dossiers met de bijhorende status. Het 

belastingdossier inkijken kan via een elektronische link 

naar het belastingportaal.

Identificatiegegevens VTC nr. 24/2016 van 14 september 2016

Gegevensuitwisseling in het 

kader van het burgerloket 
Vlaamse Belastingdienst

Agentschap Informatie 

Vlaanderen
Administratieve overheid

Input leveren voor uitoefenen wettelijke 

verplichting van een andere 

overheidsinstantie

De Vlaamse Belastingdienst levert minimuminformatie aan 

die wordt weergegeven in het burgerloket (beheerd door 

het Agentschap Informatie Vlaanderen). De burger krijgt 

via het burgerloket een overzicht van zijn gegevens en van 

lopende dossiers binnen de overheidscontext. Het 

belastingdossier inkijken kan via een elektronische link 

naar het belastingportaal.

Identificatiegegevens VTC nr. 42/2017 van 22 november 2017

Financiële bijzonderheden

Woningkenmerken

Identificatiegegevens

Rijksregisternummer / Identificatienummer van de sociale zekerheid

Financiële bijzonderheden

Woningkenmerken

Identificatiegegevens

Rijksregisternummer / Identificatienummer van de sociale zekerheid

Financiële bijzonderheden

Identificatiegegevens

VTC nr. 06/2014 van 19 februari 2014

In het kader van de administratieve samenwerking in 

uitvoering van de Europese Richtlijn 2011/16/EU wisselen 

de Vlaamse Belastingdienst en de Algemene Administratie 

van de Patrimoniumdocumentatie gegevens uit.

Belastingen

Algemene Administratie 

van de 

Patrimoniumdocumentati

e (AAPD, FOD Financiën)

Vlaamse Belastingdienst

Gegevensuitwisseling in het 

kader van de administratieve 

samenwerking in uitvoering van 

de Europese Richtlijn 2011/16/EU 

voor Patrimoniumdocumentatie

De Vlaamse Belastingdienst maakt gegevens omtrent de 

beëindiging van een vrijstelling van verkeersbelasting van 

invaliden en personen met een handicap over aan het 

centraal bestuur van de BTW administratie in functie van 

het al dan niet toegekend krijgen van de gunstregeling bij 

de aankoop van een voertuig.

BelastingenFOD FinanciënVlaamse Belastingdienst

Niet van toepassing

De Vlaamse Belastingdienst wisselt gegevens over dossiers 

uit met gerechtsdeurwaarders via de dienstenintegrator 

DIAM in het kader van de invordering van de 

gewestbelastingen.

Inning en invordering gewestbelastingen
Diensten aan de 

Maatschappij (DIAM)
Vlaamse Belastingdienst

Gegevensuitwisseling met 

gerechtsdeurwaarders via DIAM

Gegevensuitwisseling met de 

Federale Pensioendienst
Vlaamse Belastingdienst Federale Pensioendienst Administratieve overheid

De Vlaamse Belastingdienst bezorgt aan de Federale 

Pensioendienst de meest recente inkomensgegevens 

omtrent de aangiften van nalatenschap in het kader van 

het onderzoek naar het recht op gewaarborgd inkomen 

voor bejaarden of inkomensgarantie voor ouderen.

Kadaster

Algemene Administratie 

van de 

Patrimoniumdocumentati

e (AAPD, FOD Financiën)

Vlaamse Belastingdienst

Gegevensuitwisseling in het 

kader van het bijwerken van 

Patrimoniumdocumentatie

Gegevensuitwisseling met het 

centraal bestuur van de BTW-

administratie en de BTW-

controlekantoren (FOD 

Financiën)

VTC nr. 13/2015 van 25 maart 2015

VTC nr. 18/2018 van 18 april 2018

Vanaf 1 januari 2019 wordt de kinderbijslag opgenomen in 

het Groeipakket. Het agentschap Kind en Gezin zal vanaf 

2019 gegevens met betrekking tot de onroerende 

inkomsten (kadastraal inkomen) van een gezin.

Administratieve overheid
Agentschap Kind en 

Gezin
Vlaamse Belastingdienst

Gegevensuitwisseling met het 

agentschap Kind en Gezin

VTC nr. 14/2018 van 28 maart 2018

De Vlaamse Belastingdienst wisselt gegevens met 

betrekking tot de heffing op verwaarloosde woningen en 

de heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen uit 

in het kader van de bevoegdheidsoverdracht voor deze 

heffingen naar de steden en gemeenten. De steden en 

gemeenten hebben deze gegevens nodig om te beoordelen 

of het interessant is om zelf de heffing in te voeren.

BelastingenSteden en gemeentenVlaamse Belastingdienst
Gegevensuitwisseling met steden 

en gemeenten

VTC nr. 03/2018 van 31 januari 2018

In het kader van de wettelijke taken van de Algemene 

Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (het 

bijwerken van de patrimoniumdocumentatie en het 

afleveren van patrimoniuminformatie) wisselt de Vlaamse 

Belastingdienst gegevens omtrent de aangifte van 

nalatenschap en de berekening van de verschuldigde 

erfbelasting uit met de Algemene Administratie van de 

Patrimoniumdocumentatie.

Input leveren voor uitoefenen wettelijke 

verplichting van een andere 

overheidsinstantie

Input leveren voor uitoefenen wettelijke 

verplichting van een andere 

overheidsinstantie

Input leveren voor uitoefenen wettelijke 

verplichting van een andere 

overheidsinstantie

Input leveren voor uitoefenen wettelijke 

verplichting van een andere 

overheidsinstantie

Input leveren voor uitoefenen wettelijke 

verplichting van een andere 

overheidsinstantie

De Vlaamse Belastingdienst bezorgt aan het departement 
Gegevensuitwisseling met het 

Input leveren voor uitoefenen wettelijke 

Uitvoeren wettelijke verplichting, bepaald 

in het Besluit van de Vlaamse Regering van 

11 juni 2004 tot oprichting van het 

agentschap Vlaamse Belastingdienst

Input leveren voor uitoefenen wettelijke 

verplichting van een andere 

overheidsinstantie



Overzicht Gegevensverwerking Vlaamse Belastingdienst - versie mei 2018

Verwerking Bron Ontvanger Doel Rechtsgrond Toelichting Categorieën persoonsgegevens Machtiging
Financiële bijzonderheden

Leefgewoonten

Identificatiegegevens

Rijksregisternummer / Identificatienummer van de sociale zekerheid

Financiële bijzonderheden

Niet van toepassing

De notaris heeft bij het verlijden van een akte een fiscale 

meldingsplicht.De notaris brengt de Vlaamse 

Belastingdienst in kennis van de overdracht. De Vlaamse 

Belastingdienst informeert de notaris binnen een termijn 

van 12 werkdagen over de eventuele belastingschulden op 

naam van de partijen betrokken bij de akte. Als één van de 

betrokken partijen nog openstaande belastingschulden 

heeft zal de notaris ofwel deze partij verzoeken de 

verschuldigde sommen te betalen voor het verlijden van de 

akte ofwel, indien er voldoende gelden beschikbaar zijn, 

het verschuldigde bedrag inhouden bij de overdracht en 

doorstorten aan de Vlaamse Belastingdienst.

Belastingen
Koninklijke Federatie van 

het Belgisch Notariaat
Vlaamse Belastingdienst

Gegevensuitwisseling in het 

kader van fiscale notificaties

Niet van toepassing

De Vlaamse Belastingdienst bezorgt aan het departement 

Omgeving gegevens uit de aangiften van nalatenschap in 

het kader van de planschadevergoeding.

Administratieve overheid
Gegevensuitwisseling met het 

departement Omgeving
Vlaamse Belastingdienst Departement Omgeving

Input leveren voor uitoefenen wettelijke 

verplichting van een andere 

overheidsinstantie

Input leveren voor uitoefenen wettelijke 

verplichting van een andere 

overheidsinstantie


