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SCSZ/04/124 
 
 
BERAADSLAGING NR 04/047 VAN 7 DECEMBER 2004 MET BETREKKING TOT DE 
MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE 
SOCIALE ZEKERHEID AAN DE RSZPPO/ADP MET HET OOG OP EEN 
ACTUARIAATSSTUDIE INZAKE PENSIOENEN 
 
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 
van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15, tweede lid;  
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 november 2004;  
 
Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse.  
 
 
A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG EN SITUERING ERVAN 

1. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten 
(RSZPPO) is bevoegd voor, enerzijds, het innen van de pensioenbijdragen voor de 
vastbenoemde personeelsleden die aangesloten zijn bij één van de door hem beheerde 
pensioenregimes en, anderzijds, het jaarlijks vaststellen van de vereiste bijdragepercentages. 

 
2.1.  Voor het opstellen van een raming van het budget dat nodig is om te voorzien in de 

financiering en de uitbetaling van de pensioenen wenst de RSZPPO door de Adminstratie 
der Pensioenen (ADP) een actuariaatsstudie te laten verrichten voor de periode 2007-2017. 
Het doel van de studie bestaat er met name in om op basis van een grondige actuarieel 
onderzoek een financieringsplan op te stellen voor voormelde periode en basisinformatie te 
verschaffen voor het debat met betrekking tot de toekomstige organisatie van de 
gemeentelijke pensioenen. 

 
2.2. De studie zou worden verwezenlijkt aan de hand van persoonsgegevens afkomstig van de 

RSZPPO (DIMONA en LATG) en het datawarehouse-arbeidsmarkt. 
 

Vooreerst zou de RSZPPO voor elke betrokkene aan de Kruispuntbank van de Sociale 
Zekerheid volgende persoonsgegevens meedelen voor de jaren 2001, 2002 en 2003: het 
betrokken jaar, het INSZ, de datum van indiensttreding, de datum van uitdiensttreding, de 
werknemerscategorie, de NACE-code, de bezoldigingscode, het loon, de bijdrage, de 
munteenheid, de prestatiecode, het aantal gepresteerde uren en het aantal gepresteerde 
dagen. 

 
Vervolgens zou de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid in het datawarehouse-
arbeidsmarkt per betrokkene volgende uit het Pensioenkadaster afkomstige 
persoonsgegevens opzoeken: het INSZ, de maand en het jaar van geboorte en overlijden, 
het geslacht, het gecodeerd aansluitingsnummer van de pensioeninstelling, het gecodeerd 
dossiernummer, de voordeelcode, de periodiciteit, de begindatum van het recht (per 
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pensioeninstelling), de begindatum van de huidige referteperiode, het type pensioen, de 
juridische toestand, het type contracterende werkgever, de aard van het voordeel, de 
oorsprong van het recht, de afsluitingsdatum van het recht, het jaar van betaling, het 
brutobedrag en de munteenheid. 
 
Ten slotte zou de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid beide groepen persoonsgegevens 
koppelen, het INSZ coderen en het geheel overmaken aan de RSZPPO, die het verder 
doorstuurt naar zijn onderaannemer, de ADP. 
 
 

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG  
 
3. De uiteindelijke mededeling heeft betrekking op persoonsgegevens die initieel ofwel door 

de RSZPPO ofwel door de ADP werden beheerd, met dat verschil dat het INSZ wordt 
gecodeerd. 

 
Het Auditoraat van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid is evenwel van oordeel dat 
deze maatregel niet volstaat om te kunnen gewagen van gecodeerde persoonsgegevens; dit 
zijn gegevens die enkel door middel van een code in verband kunnen worden gebracht met 
een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. 
 

 Het Auditoraat merkt immers op dat vermits zowel de RSZPPO (opdrachtgever) als de 
ADP (onderaannemer) per betrokkene onder meer mededeling bekomen van 
persoonsgegevens die ze zelf initieel verwerkten (met name de DIMONA- en LATG-
persoonsgegevens voor de RSZPPO en de Pensioenkadasterpersoonsgegevens voor de 
ADP), het risico reëel lijkt dat de overige persoonsgegevens kunnen herleid worden tot de 
betrokken sociaal verzekerden op basis van de persoonsgegevens. 

 
Hieruit volgt dat de mededeling niet binnen het toepassingsgebied van artikel 15, vierde lid, 
van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 
van de Sociale Zekerheid valt krachtens hetwelk een principiële machtiging van het 
sectoraal comité van de sociale zekerheid niet vereist is voor de mededeling van gecodeerde 
persoonsgegevens die de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid overeenkomstig artikel 
5, § 1, eerste lid, van dezelfde wet verricht aan de openbare instellingen van sociale 
zekerheid. 

 
Aangezien de mededeling beschouwd dient te worden als een mededeling van niet-
gecodeerde persoonsgegevens, dient ze het voorwerp uit te maken van een voorafgaande 
machtiging van het sectoraal comité van de sociale zekerheid. 

 
4. Het uiteindelijke doeleinde van de mededeling bestaat erin een plan met betrekking tot de 

financiering van de pensioenen op te stellen voor de jaren 2007 tot en met 2017.  
 
 Dat doeleinde lijkt verenigbaar met het initieel doeleinde waarvoor de persoonsgegevens 

werden ingezameld. Bijgevolg dient de mededeling niet te worden beschouwd als een 
mededeling met het oog op een latere verwerking van persoonsgegevens voor historische, 
statistische of wetenschappelijke doeleinden, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 13 
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februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. 

 
5.1. De mededeling gebeurt voor een wettig doeleinde, met name een actuariaatsstudie inzake 

pensioenen.  
 
5.2. De meegedeelde persoonsgegevens lijken, uitgaande van dat doeleinde, ter zake dienend en 

niet overmatig voor de hierna vermelde redenen. 
 

De datum van indiensttreding en de datum van uitdiensttreding zijn nodig om de loopbaan 
van de betrokken werknemer en zijn recht op pensioen te bepalen. 
 
De werknemerscategorie, de NACE-code, de bezoldigingscode en het dossiernummer zijn 
variabelen die een lijn uniek maken en toelaten groeperingen te maken. 
 
Het loon, de bijdrage en de munteenheid geven weer hoeveel een werknemer verdiend heeft 
en welke pensioenbijdragen er werd geleverd. In de actuariaatsstudie zal aldus een 
vergelijking kunnen worden gemaakt tussen de pensioenbijdragen en de uitbetalingen van 
pensioenen. 
 
De prestatiecode, het aantal gepresteerde uren en het aantal gepresteerde dagen behelzen 
essentiële informatie over de loopbaan van betrokkene tussen 2001 en 2003. 
 
Het jaar en de maand van geboorte en overlijden zijn gewenst om tijdens de studie een 
simulatie mogelijk te maken inzake de pensionering (en het overlijden) van de betrokkenen. 
 
De voordeelcode, het type pensioen, het type contracterende werkgever, de juridische 
toestand, de aard van het voordeel en de oorsprong van het recht worden gebruikt als sleutel 
bij het maken van groeperingen. Deze variabelen beschrijven de aard van het pensioen. 
 
De periodiciteit, de begindatum van het recht (per pensioeninstelling), de begindatum van 
de huidige referteperiode, de afsluitingsdatum van het recht en het jaar van betaling dienen 
de onderzoekers in staat te stellen een historiek te verkrijgen in hun studie. 
 
Ten slotte vormen het brutobedrag en de munteenheid van de pensioenen de basis waarop 
de studie wordt gemaakt. Het is immers de bedoeling om een zo juist mogelijke weergave te 
krijgen van de werkelijkheid en een studie te maken omtrent de inkomsten en 
uitgavenstromen van de pensioenen. De pensioenbijdragen worden afgewogen tegenover de 
uitbetaalde pensioenen, wat kan weerspiegeld worden naar de toekomst, rekening houdend 
met factoren als de duur van de loopbaan en de leeftijd waarop iemand met pensioen gaat. 

 
5.3. De meegedeelde persoonsgegevens mogen worden bewaard zolang hun verwerking 

noodzakelijk is in het kader van de voormelde studie en maximaal tot 31 december 2005. 
Daarna dienen zij te worden vernietigd. 
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Om deze redenen,  
 
1. verleent het Sectoraal comité van de sociale zekerheid de machtiging aan de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid om aan de Administratie der Pensioenen, in haar 
hoedanigheid van onderaannemer van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de 
Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten, de onder 1.2. vermelde persoonsgegevens 
mee te delen, met het oog op een actuariaatsstudie inzake pensioenen. 

 
2. vestigt het Sectoraal comité van de sociale zekerheid de aandacht erop dat de 

meegedeelde persoonsgegevens dienen te worden verwerkt overeenkomstig de bepalingen 
van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten 
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, de wet van 15 januari 1990 houdende 
oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, hun 
uitvoeringsbesluiten en elke andere wettelijke of reglementaire bepaling tot bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer. 

 
 
 
 
 
 

Michel PARISSE  
Voorzitter 

 
 

 


