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Gebruik Rijksregisternummer in fiscale fiches 

 

 

Mevrouwen,  

Mijne heren, 
 

 

Onze administratie ontvangt geregeld vragen met betrekking tot het gebruik van het Rijksregisternummer in de 

fiscale fiches die dienen te worden overgemaakt aan de fiscus. In sommige gevallen bevatten deze fiches namelijk 

gegevens van derden, waaronder het Rijksregisternummer. De FOD Financiën heeft de nodige machtigingen om 

het Rijksregisternummer te gebruiken, maar de vraag luidt meestal of de instantie/persoon die de fiches aan de 

fiscus overmaakt eveneens over een machtiging dient te beschikken in de zin van artikel 8 van de wet van 8 

augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, wanneer het Rijksregisternummer 

van een derde dient te worden vermeld.  

In principe dient men volgens artikel 8, §1 van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van 

de natuurlijke personen, over een machtiging te beschikken om het Rijksregisternummer te kunnen gebruiken. 

Dezelfde paragraaf vermeldt echter dat geen machtiging vereist is om het Rijksregisternummer te gebruiken 

wanneer dit gebruik uitdrukkelijk voorzien is door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie. 

 

Artikel 314 van het wetboek van de inkomstenbelastingen bepaalt dat aan de belastingplichtigen een fiscaal 

identificatienummer wordt toegekend dat voor de natuurlijke personen overeenstemt met het Rijksregisternummer. 

Volgens §3 van hetzelfde artikel mag dat nummer alleen als identificatiemiddel gebruikt worden in de hierna 

vermelde externe betrekkingen welke nodig zijn voor de uitvoering van de wets- en verordeningsbesluiten 

waarmede de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen is belast: 

1°met de houder van dat nummer of diens wettelijk vertegenwoordigers; 

2°met de erfgenamen, algemene legatarissen of begiftigden indien de houder van dat nummer overleden is; 

3°met de lasthebbers aan wie de houder van dat nummer een algemene lastgeving inzake inkomstenbelastingen 

heeft verleend, op voorwaarde dat de houder van dat nummer zijn schriftelijke toestemming geeft aan de 

lasthebber. Deze toestemming kan op ieder ogenblik worden ingetrokken; de intrekking ervan heeft slechts 

uitwerking voor de toekomst; 

4°met de openbare overheden of de instellingen gemachtigd krachtens artikel 8 van de wet van 8 augustus 1983 

tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen; 
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5°met de natuurlijke personen of rechtspersonen en de feitelijke verenigingen die ertoe gehouden zijn informatie te 

verstrekken omtrent de houder van dat identificatienummer, in het kader van de verplichtingen welke hun zijn 

opgelegd door een wets- of verordeningsbepaling betreffende de inkomstenbelastingen; 

6°met de in artikel 328 bedoelde diensten, besturen, vennootschappen, verenigingen, instellingen of inrichtingen 

die met het oog op het verstrekken van bepaalde voordelen, inkomstengetuigschriften aanvragen betreffende de 

fiscale toestand van de houder van dat nummer. 

 

Krachtens artikel 314 mag het Rijksregisternummer aldus als identificatiemiddel gebruikt worden in de externe 

betrekkingen tussen de fiscus en de instanties/personen die informatie moeten verstrekken over de houder van dat 

identificatienummer in het kader van de verplichtingen die hen zijn opgelegd door een wets- of 

verordeningsbepaling betreffende de inkomstenbelastingen. Met andere woorden kan gesteld worden dat artikel 

314 zowel de fiscus, als de instanties/personen die ingevolge de vigerende fiscale wetgeving ertoe gehouden zijn 

om informatie over derden mee te delen, toelaat het Rijksregisternummer te gebruiken.  

 

Het rechtmatig gebruik van het Rijksregisternummer door de begunstigde in deze context vloeit bijgevolg 

rechtstreeks voort uit artikel 314 van het wetboek van de inkomstenbelastingen, waardoor men vrijgesteld is van 

een machtiging voor dit doeleinde. Evenwel dient te worden onderlijnd dat voorgemeld artikel enkel een 

uitzondering op de machtigingsplicht voor het gebruik van het Rijksregister vormt voor wat betreft de uitvoering van 

de verplichtingen die voortvloeien uit het wetboek van de inkomstenbelastingen en niet voor andere doeleinden. 

Dezelfde interpretatie van artikel 314 werd reeds toegepast door het Sectoraal comité van het Rijksregister1 en 

door de Gegevensbeschermingsautoriteit2.  

 

 

 

Met de meeste hoogachting, 

Voor de Dienst Toegang Rijksregister 

 

 

 

 

 

Philippe Moreau, 

Directeur-generaal a.i. 

                                                           
1 Zie beraadslaging RR n° 59/2017 van 4 oktober 2017 van het Sectoraal comité van het Rijksregister. 
2 Zie advies nr. 120/2019 van 19 juni 2019 van de Gegevensbeschermingsautoriteit, punt 8 t.e.m. 10. 
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