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SCSZ/05/147 
 
 
BERAADSLAGING NR. 05/054 VAN 20 DECEMBER 2005 M.B.T. DE 
MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN 
DE SOCIALE ZEKERHEID AAN DE RSZPPO/ADP MET HET OOG OP EEN 
ACTUARIAATSSTUDIE INZAKE PENSIOENEN – BERAADSLAGING NR. 04/47 
VAN 7 DECEMBER 2004 – VOORSTEL TOT WIJZIGING 
 
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 ontvangen op 5 december 2005; 
 
Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. 
 
 
A. SITUERING EN ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 
1. Bij beraadslaging nr. 04/47 van 7 december 2004 werd de Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid door het sectoraal comité van de sociale zekerheid gemachtigd om 
bepaalde persoonsgegevens mee te delen aan de Administratie der Pensioenen (ADP), 
in haar hoedanigheid van onderaannemer van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 
van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO), met het oog op een 
actuariaatsstudie inzake pensioenen. 

 
De mededeling heeft betrekking op persoonsgegevens betreffende de jaren 2001, 2002 
en 2003 – onder meer het gecodeerd aansluitingsnummer van de pensioeninstelling – 
die mogen worden bewaard tot 31 december 2005 en daarna dienen te worden 
vernietigd. 

 
2. De RSZPPO laat echter weten dat de voormelde actuariaatsstudie op vraag van de 

Bijzondere Commissie voor de Pensioenen van de Plaatselijke Besturen zou worden 
uitgebreid en voortgezet na 31 december 2005, hetgeen een wijziging van de 
machtiging vervat in beraadslaging nr. 04/47 van 7 december 2004 vereist. 

 
Vooreerst zou de initieel voorziene bewaarduur van de persoonsgegevens dienen te 
worden verlengd tot 31 december 2007. Vervolgens zouden tevens de 
persoonsgegevens betreffende het jaar 2004 dienen te worden meegedeeld. Ten slotte 
zou het aansluitingsnummer van de pensioeninstelling dienen te worden ter 
beschikking gesteld. 
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B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
3. Volgens het Auditoraat van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid lijkt een 

verlenging van de bewaarduur tot 31 december 2007 en de bijkomende mededeling van 
de persoonsgegevens betreffende het jaar 2004 geen problemen te stellen op het vlak 
van de integriteit van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen. 

 
De verlenging van de bewaarduur kan als noodzakelijk worden beschouwd gelet op het 
feit dat de actuariaatsstudie inzake pensioenen nog niet werd afgerond maar integendeel 
op verzoek van de opdrachtgever (de Bijzondere Commissie voor de Pensioenen van de 
Plaatselijke Besturen) zou worden uitgebreid. Om dezelfde reden zijn ook de 
persoonsgegevens betreffende het jaar 2004 van belang. 

 
4. De mededeling van het aansluitingsnummer van de pensioeninstelling (voor de jaren 

2001 tot en met 2004) blijkt noodzakelijk om alle hypotheses inzake de toekomstige 
evolutie van de verschillende pensioenregimes in kaart te kunnen brengen. 

 
De mededeling van de concrete instantie die instaat voor de uitbetaling van de 
pensioenen lijkt geen bijkomende risico’s te genereren op het vlak van de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen. Dit persoonsgegeven is bovendien 
noodzakelijk om de RSZPPO en de ADP in staat te stellen bij het uitvoeren van de 
studie rekening te houden met de draagkracht van de verschillende bestaande 
financieringssystemen. 

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

inzake pensioenen.  
 
 De meegedeelde persoonsgegevens – met inbegrip van de persoonsgegevens 

betreffende het jaar 2004 en het aansluitingsnummer van de pensioeninstelling – lijken, 
uitgaande van dat doeleinde, ter zake dienend en niet overmatig. 

 
 De betrokken persoonsgegevens mogen worden bewaard voor de duur van de 

uitvoering van voormelde actuariaatsstudie en ten laatste tot 31 december 2007, waarna 
ze vernietigd dienen te worden. 

 
 Voor zover ze relevant zijn in het kader van deze uitbreiding zijn de voorwaarden en 

modaliteiten die vastgesteld zijn in beraadslaging nr. 04/047 van 7 december 2004 van 
toepassing. 
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Om deze redenen,  
 
1. breidt het Sectoraal comité van de sociale zekerheid de machtiging vervat in 

beraadslaging nr. 04/47 van 7 december 2004 uit tot de mededeling van, enerzijds, de 
persoonsgegevens betreffende het jaar 2004 en, anderzijds, het aansluitingsnummer van 
de pensioeninstelling (voor de jaren 2001 tot en met 2004). 

 
2. wijst het Sectoraal comité van de sociale zekerheid erop dat de meegedeelde 

persoonsgegevens enkel mogen 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 


