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Informatieveiligheidscomité
Kamer sociale zekerheid en gezondheid
IVC/KSZG/20/450

BERAADSLAGING NR. 20/248 VAN 6 OKTOBER 2020 MET BETREKKING TOT DE
MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT HET PENSIOENKADASTER
AAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK “PENSIOENEN VAN DE
VLAAMSE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS”
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder artikel 15, § 1, eerste lid;
Gelet op de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit,
in het bijzonder artikel 114;
Gelet op de wet van 5 september 2018 tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en tot
wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van verordening (EU) 2016/679 van 27
april 2016 van het Europees Parlement en de Raad 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, in het bijzonder artikel 97;
Gelet op de aanvraag van de vereniging zonder winstoogmerk “Pensioenen van de Vlaamse
Volksvertegenwoordigers”;
Gelet het rapport van de afdeling Innovatie en Beleidsondersteuning van de Kruispuntbank van
de Sociale Zekerheid;
Gelet op het verslag van de heer Bart Viaene.

A.

ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1.

De
vereniging
zonder
winstoogmerk
“Pensioenen
van
de
Vlaamse
Volksvertegenwoordigers” verzekert renten en pensioenen aan de gewezen leden van het
Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering, aan hun overlevende echtgenoten of wettelijk
samenwonende partners en aan hun wezen. Die gewezen leden hebben daartoe tijdens
hun mandaat en in de periode van de uittredingsvergoeding pensioenbijdragen gestort in
de kas. De organisatie moet bij de toekenning van renten en pensioenen bepaalde
cumulatieregels toepassen, zoals vastgelegd in de wet van 5 augustus 1978 houdende
economische en budgettaire hervormingen, en heeft daartoe een specifieke behoefte aan
informatie over de eventuele pensioenrechten bij andere organisaties, de status en de
periode (begindatum en einddatum). Momenteel ontvangt de vereniging zonder
winstoogmerk “Pensioenen van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers” die informatie
van de betrokkenen zelf maar ze zou ze voortaan willen raadplegen in het
pensioenkadaster bedoeld in artikel 9bis van de wet van 15 januari 1990 houdende
oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van Sociale Zekerheid.
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2.

De voormelde organisatie zou persoonsgegevens verwerken van de personen die een rustof overlevingspensioen van haar ontvangen, een aanvraag daartoe hebben ingediend of er
later aanspraak op (zullen) kunnen maken. Op 31 augustus 2020 bleek het te gaan om 104
gepensioneerden en 216 personen met toekomstige rechten maar die aantallen zouden
verder gestaag toenemen. De verwerking van de persoonsgegevens beoogt de toekenning
van het parlementair pensioen, een wettelijk pensioen van de eerste pensioenpijler.

3.

De aanvrager heeft tot doel de uitoefening van iedere bedrijvigheid die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staat met de inrichting van het beheer van een pensioenkas voor
de gewezen leden van het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering, hun overlevende
(eventueel voormalige) echtgenoten of wettelijk samenwonende partners en hun wezen.

4.

De verwerking van persoonsgegevens wordt gebaseerd op artikel 31ter van de bijzondere
wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (de parlementen van de diverse
deelentiteiten bepalen zelf de vergoedingen en de pensioenen die aan hun respectieve
leden worden toegekend) en artikel 38 van de wet van 5 augustus 1978 houdende
economische en budgettaire hervormingen (er gelden regels inzake maximumbedragen
en cumulatiebeperkingen wat betreft de pensioenen in de overheidssector). Voorts wordt
verwezen naar het reglement van de vereniging zonder winstoogmerk “Pensioenen van
de Vlaamse Volksvertegenwoordigers”, dat in zijn artikelen 29 tot en met 33 regels inzake
de combinatie van parlementaire pensioenen en andere pensioenen bevat (in geval van
samenvoeging van het bedoeld rustpensioen of overlevingspensioen met een rustpensioen
of overlevingspensioen van de openbare sector, als werknemer en/of als zelfstandige
wordt het verminderd zodra en in zoverre de samengevoegde pensioenen een bepaald
bedrag per jaar te boven gaan).

5.

Het zijn enkel de uitdrukkelijk daartoe aangeduide medewerkers van diezelfde organisatie
(een drietal) die toegang tot de persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale zekerheid
hebben. Zij staan in voor de administratieve behandeling van de dossiers, de berekening
van de pensioenen en de interne controle. Voor zover de organisatie een beroep doet op
een verwerker, moet dat onverkort gebeuren volgens de bepalingen van artikel 28 van 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.

6.

Het pensioenkadaster wordt beheerd door de Federale Pensioendienst. Het bevat
persoonsgegevens over de uitbetaalde (wettelijke en aanvullende) pensioenvoordelen. De
instanties die deze pensioenvoordelen uitbetalen, dienen hiervan een aangifte te doen.
Aldus kunnen de volgende persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld.
Identificatie van de verschillende partijen die bij het pensioendossier betrokken zijn: het
ondernemingsnummer en het aansluitingsnummer van de organisatie die instaat voor de
uitbetaling van het pensioenvoordeel, het identificatienummer van de sociale zekerheid,
de naam en de voornaam van de rechthebbende sociaal verzekerde, de geboortedatum, de
geboorteplaats, het volledig adres, het land, de landcode, het geslacht en de code “taal
briefwisseling”.
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Persoonsgegevens inzake het recht op het pensioenvoordeel: het identificatienummer van
het pensioendossier, de periodiciteit van betaling, de begindatum van het pensioen (de
datum vanaf wanneer de betrokkene recht heeft op het pensioenvoordeel,…), de
begindatum van het huidige recht (de datum vanaf wanneer betrokkene recht heeft op het
pensioenvoordeel voor de huidige referteperiode), het soort pensioen of aanvullend
voordeel (rustpensioen, overlevingspensioen, pensioen van gescheiden echtgenoot,…),
de administratieve of juridische toestand van de rechthebbende (werknemer, zelfstandige,
ambtenaar,…), het type werkgever (openbare of privésector), de code gezinslast (met of
zonder gezinslast), de code voordeel (het type pensioenvoordeel), de aard van het
voordeel (wettelijk pensioen, extralegaal pensioen,…), de code alleenstaande/gezin, de
oorsprong van het recht (nationaal, buitenlands, supranationaal), de begindatum van
wijziging van het recht en de datum van afsluiting van het recht.
Persoonsgegevens inzake de uitbetaling van het pensioenvoordeel: het brutobedrag, het
bedrag vatbaar voor voorheffing, de munteenheid, het soort toepasbaar indexcijfer, de
waarde van het toepasbaar indexcijfer, de maand van uitbetaling, de beginmaand van de
referteperiode, de eindmaand van de referteperiode, de code partner ten laste, het aantal
kinderen ten laste, het aantal andere personen ten laste, het aantal “speciale regels”, de
code van de betrokken speciale regel (vermindering van het pensioen wegens cumulatie
met een beroepsactiviteit, cumulatie van een rustpensioen met een overlevingspensioen,
toekenning minimumpensioen,…), de code ZIV-inhouding (de aard van de inhouding ten
voordele van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering), het teken van
het bedrag van de solidariteitsbijdrage (positief of negatief), het bedrag van de
solidariteitsbijdrage, het percentage van de solidariteitsbijdrage en het percentage van de
voorheffing.
7.

De aanvrager moet de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire
hervormingen toepassen. Die bevat maximumbedragen en cumulatieregels inzake de
pensioenen in de overheidssector. Om rekening te houden met die maximumbedragen en
cumulatieregels wil de ter zake bevoegde vereniging zonder winstoogmerk “Pensioenen
van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers” over de vermelde persoonsgegevens kunnen
beschikken.

8.

De toegang tot die persoonsgegevens zou, overeenkomstig artikel 14 van de wet van 15
januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid, gebeuren met de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid,
door middel van de webtoepassing DOLSIS. De aanvrager, een relatief kleine organisatie,
wordt daarbij beschouwd als een gebruiker van het tweede type (administratie) in de zin
van de aanbeveling nr. 12/01 van 8 mei 2012 van het sectoraal comité van de sociale
zekerheid en van de gezondheid met betrekking tot de webtoepassing DOLSIS.

9.

Elke betrokkene ontvangt van de vereniging zonder winstoogmerk “Pensioenen van de
Vlaamse Volksvertegenwoordigers” de Interne Privacy Policy (met enkele inlichtingen
over de diverse aspecten van de verwerking van persoonsgegevens). De medewerkers van
de organisatie zijn gehouden door welbepaalde deontologische principes: zij oefenen hun
taken op een loyale, integere en professionele wijze uit en zij mogen geen feiten met
betrekking tot de rechten en vrijheden van de burger bekendmaken, in het bijzonder wat
diens persoonlijke levenssfeer betreft.
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10.

Eerder oordeelde het informatieveiligheidscomité overigens al in gunstige zin over een
gelijkaardige verwerking van persoonsgegevens uit het pensioenkadaster door de
vereniging zonder winstoogmerk “Pensioenen van de Volksvertegenwoordigers” (zie
daartoe de beraadslaging nr. 19/012 van 15 januari 2019, gewijzigd op 1 september 2020).
Het ging daarbij eveneens om een relatief kleine organisatie die geen grote hoeveelheden
persoonsgegevens verwerkt.

B.

BEHANDELING VAN DE AANVRAAG

11.

Het betreft een mededeling van persoonsgegevens die overeenkomstig artikel 15, § 1, van
de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid een beraadslaging van de kamer sociale zekerheid en
gezondheid van het Informatieveiligheidscomité vereist.

12.

Volgens 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 moeten persoonsgegevens bovendien worden
verzameld voor bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en
mogen ze vervolgens niet verder worden verwerkt op een wijze die met die doeleinden
onverenigbaar is (beginsel van de doelbinding), moeten ze toereikend en ter zake dienend
zijn en beperkt worden tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden
verwerkt (beginsel van de minimale gegevensverwerking) en moeten ze worden bewaard
in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan voor
de geldende doeleinden noodzakelijk is (beginsel van opslagbeperking). Ze moeten ten
slotte door het nemen van passende technische of organisatorische maatregelen, op een
dusdanige manier worden verwerkt dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is
en dat zij onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking
en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging (principe van integriteit en
vertrouwelijkheid).
Beginsel van doelbinding

13.

De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, namelijk de uitvoering van de
opdrachten van de vereniging zonder winstoogmerk “Pensioenen van de Vlaamse
Volksvertegenwoordigers” inzake de uitbetaling van de bedoelde voordelen aan de
sociaal verzekerden, met strikte eerbiediging van de geldende maximumbedragen en
cumulatieregels overeenkomstig de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en
budgettaire hervormingen, in het bijzonder titel V, hoofdstuk II, eerste afdeling.
Beginsel van minimale gegevensverwerking

14.

De mededeling van persoonsgegevens is ter zake dienend en niet overmatig uitgaande
van de voormelde doeleinden.

15.

De aanvragende organisatie kan enkel persoonsgegevens ontvangen van de personen die
een rust- of overlevingspensioen van haar ontvangen, een aanvraag daartoe hebben
ingediend of er later aanspraak op (zullen) kunnen maken. Die worden vooraf opgenomen
in het verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.
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16.

Het pensioenkadaster bevat de identiteit van de rechthebbende en van de instantie die het
pensioenvoordeel uitbetaalt en persoonsgegevens over het recht op het pensioenvoordeel
en de betaling van het pensioenvoordeel. Deze informatie is nodig in het kader van de
opdrachten van de aanvrager, die bij het berekenen en uitbetalen van pensioenen rekening
moet houden met de voormelde maximumbedragen en cumulatieregels.
Beginsel van opslagbeperking

17.

Het informatieveiligheidscomité vestigt er de aandacht op dat de webtoepassing DOLSIS
tot doel heeft om bepaalde persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale zekerheid te
visualiseren in het kader van de verwezenlijking van de opdrachten van de gebruiker maar
niet voorziet in de functionaliteit om deze persoonsgegevens op te slaan in eigen
databanken. Voor zover een instantie persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale
zekerheid structureel wil opslaan, moet zij bijgevolg in beginsel, mits voorafgaande
beraadslaging van het informatieveiligheidscomité, de gestandaardiseerde webservices
van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid gebruiken. In dit geval stelt er zich
dienaangaande echter geen probleem, gelet op het geringe aantal betrokkenen.

18.

De persoonsgegevens worden bewaard tot het einde van hun administratief gebruik. Deze
periode kan van onbepaalde duur zijn, gelet op het doel waarvoor de persoonsgegevens
worden verwerkt (uitbetaling van rustpensioenen en overlevingspensioenen). De kamer
sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité benadrukt echter
dat de persoonsgegevens in elk geval vernietigd moeten worden bij het overlijden van de
rechthebbenden.
Beginsel van integriteit en vertrouwelijkheid

19.

De verwerking wordt verricht op een wijze die een passende beveiliging van de
persoonsgegevens biedt. Wat dit betreft, stelt de kamer sociale zekerheid en gezondheid
van het informatieveiligheidscomité vast dat de persoonsgegevens op elektronische wijze
ter beschikking worden gesteld, met de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid, conform artikel 14 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en
organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

20.

De
vereniging
zonder
winstoogmerk
“Pensioenen
van
de
Vlaamse
Volksvertegenwoordigers” voedt ook zelf de pensioendatabank zodat de door haar
ingezamelde persoonsgegevens ter beschikking gesteld worden van het netwerk van de
sociale zekerheid. Op die manier kunnen ze worden meegedeeld aan andere organisaties
die ze nodig hebben voor de uitvoering van hun opdrachten. Deze verdere mededeling
dient in elk geval het voorwerp uit te maken van een beraadslaging van het
informatieveiligheidscomité.

21.

De raadpleging van de persoonsgegevens met de webtoepassing DOLSIS geschiedt met
inachtneming van de bepalingen van de aanbeveling nr. 12/01 van 8 mei 2012 van het
sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid, waarbij de aanvrager
wordt beschouwd als gebruiker van het tweede type (administratieve dienst).

22.

Bij de verwerking van de persoonsgegevens wordt er rekening gehouden met de wet van
15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid en elke andere regelgeving tot bescherming van de persoonlijke
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levenssfeer, in het bijzonder 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 en de wet van 30 juli 2018
betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking
van persoonsgegevens. De verwerking van de persoonsgegevens wordt tevens verricht
met inachtneming van de minimale veiligheidsnormen die vastgesteld werden door het
Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

Om deze redenen besluit
de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité
dat de mededeling van persoonsgegevens uit het pensioenkadaster aan de vereniging zonder
winstoogmerk “Pensioenen van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers” met het oog op het
verzekeren van de uitbetaling van de renten en pensioenen van haar leden, zoals beschreven in
deze beraadslaging, toegestaan is mits er wordt voldaan aan de vastgestelde maatregelen ter
waarborging van de gegevensbescherming, in het bijzonder de maatregelen op het vlak van
doelbinding, minimale gegevensverwerking, opslagbeperking en informatieveiligheid.
De raadpleging van de persoonsgegevens met de webtoepassing DOLSIS moet geschieden met
inachtneming van de bepalingen van de aanbeveling nr. 12/01 van 8 mei 2012 van het sectoraal
comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid, waarbij de vereniging zonder
winstoogmerk “Pensioenen van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers” wordt beschouwd als
een gebruiker van het tweede type (administratieve dienst).

Bart VIAENE
Voorzitter

De zetel van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité is gevestigd in de
kantoren van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op het volgende adres: Willebroekkaai 38 – 1000
Brussel (tel. 32-2-741 83 11).

