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TC/03/88 
 
 
BERAADSLAGING NR. 03/70 VAN 17 JUNI 2003 MET BETREKKING TOT DE 
MEDEDELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR 
HET RSVZ AAN DE RVP MET HET OOG OP DE UITBETALING VAN RUST- EN 
OVERLEVINGSPENSIOENEN AAN ZELFSTANDIGEN – VERLENGING VAN DE 
MACHTIGING VERVAT IN BERAADSLAGING NR. 02/37 VAN 2 APRIL 2002 
 
 
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 
van de sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 15, 2de lid; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 27 maart 2003; 
 
Gelet op het verslag van de heer Foulek Ringelheim. 
 
 
1. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 

Krachtens artikel 34 van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende 
het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen worden de rust- en 
overlevingspensioenen van zelfstandigen betaald door de Rijksdienst voor Pensioenen 
(RVP), voor rekening van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der 
Zelfstandigen (RSVZ); de RVP staat ingevolge artikel 36 eveneens in voor de 
terugvordering van ten onrechte betaalde uitkeringen. Daarenboven kent het koninklijk 
besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en 
overlevingspensioen der zelfstandigen, meer bepaald de artikelen 184 en 185, aan de RVP 
de opdracht toe om bepaalde onvoorwaardelijke pensioenen van zelfstandigen uit te 
betalen. 
 
De uitbetalingsmodaliteiten liggen vervat in de artikelen 135 tot 139 van het voormelde 
koninklijk besluit van 22 december 1967. Wanneer het RSVZ een beslissing neemt 
houdende betaling van een prestatie maakt het onmiddellijk een betalingsmandaat op dat 
aan de RVP wordt gezonden. In afwachting dat het RSVZ beslist over de rechten op 
overlevingspensioen is het aan de RVP toegelaten om onder zekere voorwaarden 
voorschotten uit te betalen aan de langstlevende echtgenoot. 
 
Het RSVZ en de RVP hebben terzake een elektronische gegevensstroom tot stand gebracht 
die toelaat de betaling van de verschuldigde bedragen aanzienlijk te bespoedigen. Het 
Toezichtscomité heeft bij beraadslaging nr. 02/37 van 2 april 2002 een machtiging 
verleend met betrekking tot deze elektronische gegevensstroom, waarbij het RSVZ aan de 
RVP bepaalde sociale gegevens van persoonlijke aard betreffende de rechthebbenden op 
een rust- of overlevingspensioen overmaakt.  
 
Het Toezichtscomité stelde evenwel vast dat het RSVZ nog niet in staat bleek om de 
mededeling aan de RVP te verrichten via de Kruispuntbank en beperkte derhalve zijn 
machtiging tot 30 juni 2003. Tot die datum mag de mededeling rechtstreeks door het 
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RSVZ aan de RVP gebeuren, via file transfer, zonder tussenkomst van de Kruispuntbank 
en derhalve zonder identificatie- of integratiecontrole door laatstgenoemde. 

 
De RVP laat thans weten dat de uitwerking van hogergenoemde elektronische 
gegevensstroom aanzienlijke vertraging heeft opgelopen en verzoekt derhalve om een 
verlenging van de machtiging vervat in beraadslaging nr. 02/37 van 2 april 2002, tot 30 
juni 2004. 

 
2. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 

Het betreft een mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard binnen het netwerk 
van de sociale zekerheid, waarvoor krachtens artikel 15, eerste lid, van de wet van 15 
januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale 
zekerheid een principiële machtiging van het Toezichtscomité vereist is. 
 
De mededeling beoogt een gewettigd doeleinde, met name de uitbetaling door de RVP van 
de rust- en overlevingspensioenen van zelfstandigen. De meegedeelde sociale gegevens 
van persoonlijke aard lijken, uitgaande van voormeld doeleinde, ter zake dienend en niet 
overmatig. 
 
Het RSVZ blijkt nog steeds niet in staat om de hogervermelde sociale gegevens van 
persoonlijke aard aan de RVP mee te delen via de Kruispuntbank. De RVP merkt wel op 
dat de identificatie van de sociaal verzekerden in zijn socialegegevensbank reeds op 
elektronische wijze gebeurt vanaf de registratie door het RSVZ van een pensioenaanvraag. 
De controle van de kwaliteit van de identificatie wordt dan via de Kruispuntbank verricht, 
die op dat ogenblik overgaat tot integratie van de betrokken sociaal verzekerde. 
 
Het RSVZ en de RVP hebben hogervermelde mededeling opgenomen in de lijst van 
prioritaire projecten voor het jaar 2004; de uiterste datum voor de verwezenlijking van de 
mededeling werd vastgelegd op 30 juni 2004. 

 
 
 
Om deze redenen verleent, 
 
het Toezichtscomité 
 
de verlenging van de machtiging vervat in beraadslaging nr. 02/37 van 2 april 2002 tot 30 juni 
2004. Tot die datum is het RSVZ gemachtigd om de in bedoelde beraadslaging beschreven 
sociale gegevens van persoonlijke aard rechtstreeks aan de RVP mee te delen, zonder 
bemiddeling van de Kruispuntbank. Het RSVZ dient de nodige inspanningen te leveren om de 
mededeling zo snel mogelijk via het netwerk van de Kruispuntbank te laten verlopen. 
 
 
  
 F.  Ringelheim 
 Voorzitter 


