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TC/03/125 
 

 
BERAADSLAGING NR. 03/100 VAN 7 OKTOBER 2003 M.B.T. DE MEDEDELING 
VAN GECODEERDE SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE 
KRUISPUNTBANK AAN HET STEUNPUNT WERKGELEGENHEID, ARBEID EN 
VORMING EN DE AFDELING SOCIAAL BELEID (K.U. LEUVEN) MET HET OOG 
OP EEN ONDERZOEK INZAKE DE MOGELIJKHEID OM HET 
PENSIOENKADASTER TE INTEGREREN IN HET DATAWAREHOUSE-
ARBEIDSMARKT 
 
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 de aanvraag van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid van 17 september 
2003; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 18 september 2003; 
 
Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. 
 
 
1. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 
1.1. Het Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming en de Afdeling Sociaal Beleid 

(Katholieke Universiteit Leuven) werden door de Federale Overheidsdienst Sociale 
Zekerheid verzocht een onderzoek uit te voeren met betrekking tot de mogelijkheid om 
sociale gegevens van persoonlijke aard uit het Pensioenkadaster te integreren in het 
datawarehouse-arbeidsmarkt. Door middel van een dergelijke integratie zouden de reeds 
beschikbare persoonsgegevens aangaande de beroepsloopbaan gekoppeld kunnen worden 
aan persoonsgegevens aangaande de pensioenen van de zogenaamde eerste en tweede 
pensioenpijler. 

 
 De onderzoekers zouden vooreerst het datawarehouse-arbeidsmarkt en het 
Pensioenkadaster grondig analyseren, de potentieel te integreren persoonsgegevens 
selecteren en een testbestand samenstellen. Aan de hand van dat testbestand zou 
vervolgens de meerwaarde van de integratie van persoonsgegevens met betrekking tot het 
einde van de loopbaan worden geëvalueerd. Ten slotte zouden voorstellen worden 
geformuleerd, enerzijds tot aanpassing van de bestaande standaardtabellen, anderzijds tot 
creatie van nieuwe standaardtabellen. 
 

1.2. Ter ondersteuning van het onderzoek naar de wenselijkheid en haalbaarheid van 
voormelde integratie zouden het Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming en de 
Afdeling Sociaal Beleid een onderzoek verrichten met betrekking tot de 
eindeloopbaanproblematiek en de pensioenvorming. De persoonsgegevens uit het 
Pensioenkadaster zouden met name inhoudelijk geanalyseerd worden om het profiel 
(leeftijd, geslacht en sector van tewerkstelling) te bepalen van de personen die een beroep 
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kunnen doen op bijkomende pensioenen. Dit moet bijdragen tot het aantonen van de 
wenselijkheid van voormelde integratie. 

 
 
2. DATAWAREHOUSE-ARBEIDSMARKT EN PENSIOENKADASTER 
 
2.1.   De Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden 

(DWTC) dienen krachtens de bepalingen van het koninklijk besluit van 20 maart 1997 tot 
vaststelling van de opdrachten van de Federale diensten voor wetenschappelijke, 
technische en culturele aangelegenheden onder meer in te staan voor, enerzijds, het 
inzetten van wetenschappelijke en technische middelen ter ondersteuning van de 
bevoegdheden van de federale overheid en, anderzijds, het ten uitvoer leggen van 
programma’s, acties, informatienetwerken en -systemen ter bevordering van het 
wetenschappelijk en technisch onderzoekspotentieel van het hele land. Om deze 
opdrachten te concretiseren, hebben de DWTC het AGORA-project opgestart, dat tot 
doel heeft de toegang tot de federale administratieve gegevensbanken voor 
wetenschappelijke doeleinden te vergemakkelijken. 

 
Het project datawarehouse-arbeidsmarkt vormt een deelproject van het AGORA-project 
en behelst een samenwerkingsverband tussen de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 
(RVA), het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV), de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de 
Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO), het Rijksinstituut voor de 
Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) en de Rijksdienst voor Kinderbijslag 
voor Werknemers (RKW). Geleidelijk aan wordt een datawarehouse uitgebouwd, waarin 
met een vaste regelmaat persoonsgegevens uit de operationele informatiesystemen van de 
betrokken socialezekerheidsinstellingen worden ingebracht, geaggregeerd en gecodeerd, 
en waarmee op een flexibele, snelle en goedkope manier kan worden ingegaan op 
aanvragen om statistische informatie. 

 
2.2.  De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid wenst nu echter na te gaan in welke mate 

het datawarehouse-arbeidsmarkt kan worden aangevuld met gegevens uit het 
Pensioenkadaster. Dit Pensioenkadaster werd opgericht bij artikel 9bis van de wet van 15 
januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale 
zekerheid en bevat persoonsgegevens met betrekking tot de wettelijke ouderdoms-, rust-, 
anciënniteits- en overlevingspensioenen, alle andere als zodanig geldende Belgische en 
buitenlandse voordelen en bepaalde voordelen bedoeld als aanvulling van een pensioen. 
Het wordt, ieder voor zijn opdrachten, beheerd door de Rijksdienst voor Pensioenen 
(RVP) en het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV). 
 
 

3. ONDERWERP EN MODALITEITEN VAN DE MEDEDELING 
 
3.1.   De gevraagde persoonsgegevens uit het Pensioenkadaster hebben betrekking op een 

steekproef van niet-overleden personen die in de loop van de maand januari geboren zijn 
en over wie in het Pensioenkadaster persoonsgegevens beschikbaar zijn. Het betreft aldus 
alle niet-overleden personen die ooit een (periodieke of eenmalige) pensioenuitkering 
ontvangen hebben. De persoonsgegevens betreffende deze steekproefpersonen worden op 
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basis van het gecodeerde INSZ-nummer gekoppeld met de persoonsgegevens van het 
datawarehouse-arbeidsmarkt en dit voor alle kwartalen uit de jaren 1998, 1999 en 2000. 

 
  De Kruispuntbank wordt verzocht eenmalig twee aan elkaar gekoppelde 

gegevensbestanden mee te delen – enerzijds een bestand “Pensioenkadaster”, anderzijds 
een bestand “datawarehouse-arbeidsmarkt” – en de INSZ te coderen (dit is vervangen 
door een betekenisloos identificatienummer). 

 
3.2. Het bestand “Pensioenkadaster” bevat volgende persoonsgegevens: 
 

Persoonsgegeven Omschrijving 
het gecodeerd identificatienummer van de 
betrokkene 

een uniek identificatienummer 

de aanduiding van een pensioenrecht (een 
voordeel dat aan een gepensioneerde werd 
toegekend, ongeacht of het al dan niet een 
uitbetaling tot gevolg heeft) 

het pensioenrecht wordt bepaald voor alle 
beschikbare combinaties van het 
aansluitingsnummer van de 
pensioeninstelling, het INSZ, het 
dossiernummer, de voordeelcode en de 
periodiciteit van het voordeel 

de aanduiding van een pensioenbetaling 
(een effectieve uitbetaling van een 
voordeel dat aan een gepensioneerde werd 
toegekend) 

de pensioenbetaling wordt bepaald voor 
alle beschikbare combinaties van het 
aansluitingsnummer van de 
pensioeninstelling, het INSZ, het 
dossiernummer, de voordeelcode, de 
periodiciteit van het voordeel en de 
referteperiode 

het aansluitingsnummer van de 
pensioeninstelling 

een uniek (door het RIZIV toegekend) 
nummer 

de geboortedatum van de betrokkene het geboortejaar van de betrokkene 
de woonplaats van de betrokkene het arrondissement van de betrokkene 
het land van de betrokkene de landcode van de betrokkene (dertien 

klassen) 
het geslacht van de betrokkene de geslachtcode van de betrokkene 
de periodiciteit van de uitbetaling van het 
voordeel 

kapitaal, uitzonderlijke betaling, 
maandelijks, tweemaandelijks, 
driemaandelijks, viermaandelijks, 
halfjaarlijks of jaarlijks 

de begindatum van het pensioenrecht per 
pensioeninstelling 

de volledige datum 

de begindatum van het huidig 
pensioenrecht (de datum vanaf wanneer 
voor de huidige referteperiode het 
toegekende recht uitwerking heeft) 

de volledige datum 

het type pensioen of aanvullend voordeel 
(onderscheid tussen persoonlijk dan wel 
afgeleid recht) 

rustpensioen of persoonlijk recht, 
overlevingspensioen, pensioen als 
gescheiden echtgenoot of pensioen als 
wees (al dan niet onderworpen aan de wet 
van 15 mei 1984) 
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de administratieve of juridische toestand 
van de begunstigde (het betrokken 
pensioenstelsel) 

werknemer of gelijkgestelde, zelfstandige 
of gelijkgestelde, ambtenaar, politiek 
mandataris, personeelslid van een 
werkgever met een eigen pensioenfonds of 
andere financieringsmiddelen, 
personeelslid van een werkgever die 
ingeschreven heeft op een collectief 
contract bij een extern pensioenfonds, 
zelfstandige die een voordeel ontvangt in 
uitvoering van een individuele 
pensioentoezegging, zelfstandige die een 
aanvullend pensioen ontvangt zoals 
bedoeld in artikel 52bis van het koninklijk 
besluit nr. 72 van 10 november 1967 
betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor zelfstandigen of 
andere 

het type contracterende werkgever (indien 
de werkgever van betrokkene ingeschreven 
heeft op een collectief contract bij een 
extern pensioenfonds) 

niet van toepassing, privaatrechtelijk of 
publiekrechtelijk 

de aanduiding van gezinslast met gezinslast of zonder gezinslast 
de voordeelcode geeft op gedetailleerde wijze de aard van 

het voordeel weer, om het onderscheid te 
maken tussen de verschillende voordelen 
waaruit een pensioen bestaat 

de aard van het voordeel enerzijds pensioen, aanvullend pensioen of 
ander, anderzijds legaal of extralegaal 

de oorsprong van het recht nationaal, buitenland of supranationaal 
de datum van annulering van het 
pensioenrecht (de laatste maand waarvoor 
het recht uitwerking heeft) 

de volledige datum 

het brutobedrag van het pensioenvoordeel verdeling in elf klassen van €124 
de munteenheid van het brutobedrag van 
het voordeel 

Belgische frank of euro 

de maand van uitbetaling van het voordeel de maand en het jaar 
de code “echtgenoot ten laste” geeft de fiscale toestand van de betrokkene 

weer 
het aantal kinderen ten laste 0 tot 9 volgens het aantal kinderen ten laste 
het aantal andere personen ten laste 0 tot 9 volgens het aantal andere personen 

ten laste 
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de code “bijzondere regel” (deze duidt aan 
dat er een bijzondere regel van toepassing 
is) 

niet van toepassing, toekenning van 
minimumpensioenen (openbare sector), 
beperking van het absolute plafond 
(openbare sector), vermindering van het 
pensioen ingevolge cumul met een 
beroepsactiviteit, opschorting van het 
pensioen ingevolge cumul met een 
beroepsactiviteit of een 
vervangingsinkomen of een sociaal 
voordeel of in geval van sanctie, cumul 
tussen een rustpensioen en een 
overlevingspensioen, cumul met 
pensioenrechten op naam van de 
echtgenoot, verblijfs- en 
nationaliteitsvoorwaarden, burgerlijke 
stand of cumul buitenlandse pensioenen 
die een nulbetaling rechtvaardigen 

 
3.3. Het bestand “datawarehouse-arbeidsmarkt” bevat volgende persoonsgegevens: 
 

Persoonsgegeven Omschrijving 
het gecodeerd identificatienummer van de 
betrokkene 

een uniek identificatienummer 

de geboortedatum van de betrokkene het geboortejaar van de betrokkene 
de woonplaats van de betrokkene het arrondissement van de betrokkene 
het land van de betrokkene de landcode van de betrokkene (dertien 

klassen) 
het geslacht van de betrokkene de geslachtcode van de betrokkene 
de socio-economische positie van de 
betrokkene 

de betrokken code 

de ondernemingsgrootte (de 
belangrijkheidscode) 

verdeling in zes klassen: minder dan 10 
werknemers, 10 tot 49 werknemers, 50 tot 
99 werknemers, 100 tot 499 werknemers, 
500 tot 999 werknemers of 1000 
werknemers of meer 

de activiteitssector van de betrokkene de NACE-code of de RSVZ-beroepencode 
het arbeidsregime van de betrokkene voltijds, deeltijds, speciaal, onbepaald of 

RSVZ 
het percentage deeltijdse arbeid van de 
betrokkene 

verdeling in vier klassen: 0-45%, 46-55%, 
56-95% of meer dan 95% 

de dagloonklasse van de betrokkene verdeling in elf klassen 
de vestigingsplaats van de werkgever het arrondissement van de vestigingsplaats 
het gecodeerd stamnummer van de 
werkgever 

een uniek identificatienummer 
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3.4. In het kader van de verschillende rapporteringsopdrachten wensen de onderzoekers beide 

bestanden te gebruiken en te bewaren tot eind 2006. 
 
3.5. De mee te delen persoonskenmerken van de betrokkenen (de geboortedatum, de 

woonplaats, de landcode, het geslacht en de gezinslast) zijn noodzakelijk om de spreiding 
van de pensioenvoordelen te kunnen nagaan. Ze lijken niet van aard om een 
(her)identificatie van de betrokkenen door de onderzoekers waarschijnlijk te maken: het 
INSZ van de betrokken sociaal verzekerden wordt gecodeerd, hun woonplaats wordt 
aangeduid door middel van het arrondissement, hun precieze geboortedatum wordt niet 
meegedeeld (de geboortedatum moet wel tot op het jaar gekend zijn – met het oog op het 
bestuderen van de vervroegde pensioneringen is het van groot belang de exacte leeftijd van 
de uitkeringstrekkers te kennen) en hun land wordt aangeduid aan de hand van (voldoende 
ruime) klassen. 

 
De identificatie van de pensioenvoordelen – dit zijn het pensioenrecht (het voordeel dat aan 
een gepensioneerde wordt toegekend op basis van een loopbaan en/of betaalde bijdragen) 
en de pensioenbetaling (de effectieve uitbetaling van een voordeel) – en hun kenmerken 
maken het mogelijk de verschillende pensioenvoordelen te onderscheiden op basis van de 
aard van de loopbaan of de betalingen die er aan ten grondslag liggen. De kenmerken van 
de uitbetaling (het brutobedrag en de munteenheid) laten daarbij toe de omvang van het 
bedrag te onderscheiden dat aan elk pensioenvoordeel gekoppeld is. 

 
De kenmerken inzake de arbeidsmarktpositie – dit zijn de socio-economische positie, de 
ondernemingsgrootte, de activiteitssector, het arbeidsregime, het percentage deeltijdse 
arbeid, de dagloonklasse, de vestigingsplaats van de werkgever en diens stamnummer – 
maken het mogelijk om de arbeidsmarktpositie van de steekproefpersonen tijdens alle 
kwartalen van de jaren 1998, 1999 en 2000 in kaart te brengen en na te gaan of er een 
verband is met de spreiding van de pensioenvoordelen. 
 

 
4. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG 
 
4.1. Het betreft een mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard waarvoor, 

krachtens artikel 15, tweede lid, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en 
organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, een principiële machtiging 
van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid vereist is. 

 
4.2. De mededeling gebeurt voor een gewettigd doeleinde, met name een onderzoek naar de 

mogelijkheid om het Pensioenkadaster te integreren in het datawarehouse-arbeidsmarkt. 
De meegedeelde gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke aard lijken, uitgaande van 
dat doeleinde, ter zake dienend en niet overmatig. Ze lijken bovendien niet van dien aard 
om een (her)identificatie van de betrokkenen door de onderzoekers mogelijk te maken. 

 
4.3. De Kruispuntbank mag de gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke aard slechts 

meedelen nadat ze, overeenkomstig artikel 13 van het koninklijk besluit van 13 februari 
2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 
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levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, in het bezit werd 
gesteld van het door de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke 
Levenssfeer uitgereikte ontvangstbewijs van de door de aanvragers verrichte aangifte van 
de verwerking voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. 

 
4.4.  Deze aanvragers dienen er zich contractueel toe te verbinden alle mogelijke middelen te 

zullen inzetten om te vermijden dat de identiteit van de personen op wie de meegedeelde 
gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke aard betrekking hebben, zou worden 
achterhaald.  

 
In elk geval is het de dienst, overeenkomstig artikel 6 van het koninklijk besluit van 13 
februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, verboden 
om handelingen te stellen die ertoe strekken de meegedeelde gecodeerde sociale gegevens 
van persoonlijke aard om te zetten in niet-gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke 
aard. Er wordt erop gewezen dat het niet-naleven van dit verbod, krachtens artikel 39, 1°, 
van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten 
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, een strafrechtelijke veroordeling tot een 
geldboete van honderd tot honderdduizend euro tot gevolg kan hebben. 

 
4.5.  De aanvragers mogen de meegedeelde gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke aard 

bewaren zolang de verwerking ervan noodzakelijk is in het kader van voormeld doeleinde 
en maximaal tot eind 2006; daarna dienen zij te worden vernietigd. 

 
  
 
 
Om deze redenen, verleent 
 
het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid 
 
de machtiging aan de Kruispuntbank om de gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke aard 
vermeld sub 3 mee te delen aan het Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming en aan het 
Departement Sociaal Beleid (K.U. Leuven) met het oog op een onderzoek inzake de 
mogelijkheid om het pensioenkadaster te integreren in het datawarehouse ‘arbeidsmarkt’. Deze 
machtiging is onderworpen aan de naleving van volgende voorwaarden: 
 
- Tussen de Kruispuntbank en de onderzoeker dient een contract te worden afgesloten waarin 

de nodige veiligheidsmaatregelen worden voorzien.   
 

De onderzoeker dient er zich contractueel toe te verbinden alle mogelijke middelen te zullen 
inzetten om te vermijden dat de identiteit van de personen op wie de meegedeelde gecodeerde 
sociale gegevens van persoonlijke aard betrekking hebben, zou worden achterhaald. In elk geval 
is het voor hem verboden om handelingen te stellen die ertoe strekken de meegedeelde 
gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke aard om te zetten in niet-gecodeerde sociale 
gegevens van persoonlijke aard. 
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- De Kruispuntbank mag de gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke aard slechts 
meedelen nadat ze, overeenkomstig artikel 13 van het koninklijk besluit van 13 februari 2001 
ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, in het bezit werd gesteld 
van het door de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer uitgereikte 
ontvangstbewijs van de door de aanvragers verrichte aangifte van de verwerking voor 
historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. 

 
- De meegedeelde gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke aard mogen worden bewaard 

zolang dit noodzakelijk is in het kader van voormeld doeleinde en maximaal tot eind 2006; 
daarna dienen zij te worden vernietigd. 

 
De Kruispuntbank zal het Sectoraal Comité informeren over de naleving van de twee eerste 
voorwaarden en zal de in deze voorwaarden opgelegde documenten ter beschikking houden van 
het Comité. 
 
 
 
 
 
 

Michel PARISSE 
Voorzitter 


