
 

 

 
 

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling “Sociale Zekerheid” 

 

 

SCSZG/16/160 

 

 

BERAADSLAGING NR. 13/010 VAN 5 FEBRUARI 2013, GEWIJZIGD OP 2 APRIL 2013 

EN OP 5 JULI 2016, MET BETREKKING TOT DE CREATIE VAN DE 

GEGEVENSBANK “OPBOUW AANVULLENDE PENSIOENEN” EN DE MEDEDELING 

VAN GEGEVENS DOOR SIGEDIS AAN DIVERSE INSTANTIES 

 

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op het artikel 15; 

 

Gelet op de aanvragen van de vereniging zonder winstoogmerk SIGEDIS van 5 december 2012 

en 25 april 2016; 

 

Gelet op de rapporten van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 6 december 2012, 18 

maart 2013 en 17 mei 2016; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 

 

1. De artikelen 305 en 306 van de programmawet (I) van 27 december 2006 en het 

uitvoeringsbesluit van 25 april 2007 voorzien de creatie van een gegevensbank “opbouw 

aanvullende pensioenen”. Deze wordt beheerd door de vereniging zonder winstoogmerk 

SIGEDIS en bevat onder meer gegevens over alle (Belgische en buitenlandse) voordelen 

voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren die een aanvulling op het wettelijk pensioen 

vormen (voor zover zij een welbepaalde grondslag hebben). 

 

2. De gegevensbank “opbouw aanvullende pensioenen” zou worden geraadpleegd door de 

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), de Dienst voor de Bijzondere 

Socialezekerheidsstelsels (DIBISS), het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der 

Zelfstandigen (RSVZ), de federale overheidsdienst Financiën en de Autoriteit voor 

Financiële Diensten en Markten (FSMA). 
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3. De gegevensbank “opbouw aanvullende pensioenen” behelst onder meer alle nuttige 

gegevens die door de pensioeninstellingen, de solidariteitsinstellingen en de inrichters van 

een stelsel van aanvullende pensioenen ter beschikking worden gesteld voor de inning van 

de bijzondere bijdrage en de controle dienaangaande door de bevoegde instellingen van 

sociale zekerheid (de RSZ, de DIBISS en het RSVZ), de toepassing van de regelgeving 

inzake de fiscale behandeling van aanvullende pensioenen door de federale overheidsdienst 

Financiën, de toepassing van de regelgeving inzake de aanvullende pensioenen door de 

FSMA en de vervulling van de informatieverplichting door SIGEDIS. Hij is, mits 

machtiging van de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale 

zekerheid en van de gezondheid, toegankelijk voor de bevoegde instanties voor zover zij de 

gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van hun controletaken. 

 

4. Wat de hogervermelde nuttige gegevens betreft, dient er een onderscheid te worden 

gemaakt tussen, enerzijds, de gegevens die reeds in het netwerk van de sociale zekerheid 

beschikbaar zijn en niet meer dienen te worden opgevraagd bij de pensioeninstellingen, de 

solidariteitsinstellingen en de inrichters (SIGEDIS kan reeds overeenkomstig diverse 

beraadslagingen van de bevoegde sectorale comités over de meeste van deze gegevens 

beschikken voor andere doeleinden maar zou ze nu ook aanwenden voor de creatie van de 

gegevensbank “opbouw aanvullende pensioenen”) en, anderzijds, de gegevens die nog niet 

in het netwerk van de sociale zekerheid beschikbaar zijn en vooralsnog door de 

pensioeninstellingen, de solidariteitsinstellingen en de inrichters ter beschikking dienen te 

worden gesteld (deze laatsten werden bij beraadslaging nr. 11/03 van 11 januari 2011 door 

het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid gemachtigd om deze 

gegevens mee te delen aan SIGEDIS voor het aanvullen van de gegevensbank “opbouw 

aanvullende pensioenen”). 

 

5. De voorliggende beraadslaging heeft betrekking op de inzameling van gegevens in het 

netwerk van de sociale zekerheid door SIGEDIS met het oog op het creëren van de 

gegevensbank “opbouw aanvullende pensioenen”. Zij kan reeds over de meeste van deze 

gegevens beschikken voor andere doeleinden. Zo ontvangt zij bepaalde gegevens uit de 

DMFA- en DIMONA-gegevensbank, voor het beheer van de individuele 

pensioenrekeningen, met toepassing van de beraadslaging nr. 08/28 van 3 juni 2008 van het 

sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid. Zij heeft tevens toegang 

tot identificatiegegevens uit het Rijksregister van de natuurlijke personen (overeenkomstig 

beraadslaging nr. 49/2010 van 2 december 2010 van het sectoraal comité van het 

Rijksregister) en de Kruispuntbankregisters (overeenkomstig beraadslaging nr. 10/82 van 7 

december 2010 van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid). 

Zij wenst evenwel ook te kunnen beschikken over een aantal bijkomende gegevens, 

eveneens met het oog op het aanvullen van de gegevensbank “opbouw aanvullende 

pensioenen”, en verzoekt de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de 

sociale zekerheid en van de gezondheid bijgevolg om haar daartoe te machtigen. Het betreft 

in het bijzonder het aantal gepresteerde dienstjaren of periodes van aansluiting bij het 

professioneel statuut en de periodes van inactiviteit van de zelfstandigen alsook de datum 

van wettelijke pensionering en de bedrijfsinkomsten. 

 

6. Tevens betreft deze beraadslaging de verdere mededeling van gegevens uit de 

gegevensbank “opbouw aanvullende pensioenen” (met inbegrip van hun historieken) door 
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SIGEDIS aan de hogervermelde instanties (de RSZ, de DIBISS, het RSVZ, de federale 

overheidsdienst Financiën en de FSMA), voor het uitvoeren van hun opdrachten. 

 

6/1. Artikel 306/1 van de programmawet (I) van 27 december 2006 bepaalt dat ook de 

betrokkenen zelf toegang hebben tot de persoonsgegevens over hun eigen aanvullende 

pensioenen, door middel van de beveiligde webtoepassing mypension.be, die beantwoordt 

aan de standaarden van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en wordt ontwikkeld en 

beheerd door SIGEDIS. Daartoe is geen machtiging van het sectoraal comité van de sociale 

zekerheid en van de gezondheid vereist. 

 

6/2. De artikelen 35 tot en met 56 van de wet van 15 mei 2014 houdende diverse bepalingen 

voorzien een aanvullend pensioen voor zelfstandige bedrijfsleiders. Ook over dergelijke 

aanvullende pensioenen (net zoals over de aanvullende pensioenen voor werknemers, 

zelfstandigen en ambtenaren) worden persoonsgegevens verzameld in de gegevensbank 

“opbouw aanvullende pensioenen” en vervolgens verder ter beschikking gesteld van de 

RSZ, de DIBISS, het RSVZ, de federale overheidsdienst Financiën en de FSMA. 

 

6/3. De wet van 18 december 2015 tot waarborging van de duurzaamheid en het sociale 

karakter van de aanvullende pensioenen en tot versterking van het aanvullende karakter 

ten opzichte van de rustpensioenen heeft de regelgeving over de aanvullende pensioenen 

enigszins gewijzigd. Er geldt een koppeling tussen de wettelijke pensioenen (eerste pijler) 

en de aanvullende pensioenen (tweede pijler). Aanvullende pensioenen moeten voortaan in 

beginsel verplicht uitbetaald worden samen met de wettelijk pensioenen van het 

beroepsstelsel waarin ze werden opgebouwd. Ze mogen echter ook al uitbetaald worden 

indien de betrokkene voldoet aan de voorwaarden om vervroegd op pensioen te gaan in het 

geldend beroepsstelsel. Dat betekent dat de pensioeninstellingen voor de uitbetaling van de 

aanvullende pensioenen over inlichtingen aangaande de uitbetaling van de wettelijke 

pensioenen moeten kunnen beschikken. SIGEDIS moet de pensioeninstellingen – waarmee 

ze als beheersinstelling een secundair netwerk vormt – bijgevolg vooraf inlichten over het 

(vermoedelijk) wettelijk pensioen van de betrokkene in het geldend beroepsstelsel. 

 

6/4. Om deze opdracht te kunnen vervullen, moet SIGEDIS zelf bepaalde persoonsgegevens 

over de wettelijke pensioenen verwerken, namelijk de aanduiding van de indiening van de 

pensioenaanvraag, het geldend beroepsstelsel, de (vermoedelijke) ingangsdatum van het 

pensioen en de datum van (vervroegde) pensioneerbaarheid in elk van de beroepsstelsels 

(dat is de uitsluitend door de overheid te bevestigen datum waarop een pensioeninstelling 

ten vroegste de aanvullende pensioenen mag uitbetalen). SIGEDIS zou ze (met enkele 

identificatiepersoonsgegevens) verder meedelen aan de bevoegde pensioeninstellingen 

(voor de uitbetaling van de aanvullende pensioenen) en aan de FSMA (voor de uitvoering 

van het toezicht op de uitbetaling van de aanvullende pensioenen). Volgens het koninklijk 

besluit van 4 februari 1997 tot organisatie van de mededeling van sociale gegevens van 

persoonlijke aard tussen instellingen van sociale zekerheid vergt de mededeling door 

SIGEDIS aan de pensioeninstellingen geen tussenkomst van het sectoraal comité en de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid vermits ze geschiedt binnen eenzelfde secundair 

netwerk. 
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6/5. Ook de programmawet van 22 juni 2012 bevat maatregelen over aanvullende pensioenen, 

zoals een bijkomende socialezekerheidsbijdrage voor werkgevers en vennootschappen als 

de pensioenbijdragen of de pensioenaangroei in een bepaald jaar voor een bepaalde 

werknemer of zelfstandige bedrijfsleider bepaalde grenzen overschrijdt (tot bijdragejaar 

2016) of als de totale pensioenopbouw (wettelijke pensioenen en aanvullende pensioenen) 

bij het begin van het jaar een bepaalde geïndividualiseerde pensioendoelstelling 

overschrijdt (vanaf bijdragejaar 2017). 

 

6/6. De diensten bevoegd voor de wettelijke pensioenen en de pensioeninstellingen die de 

aanvullende pensioenen beheren of, in het geval van niet-geëxternaliseerde 

pensioentoezeggingen, de werkgevers en vennootschappen die deze interne toezeggingen 

en beloftes hebben gedaan, verschaffen aan SIGEDIS de nodige inlichtingen om de 

schuldenaars van die bijkomende socialezekerheidsbijdrage de mogelijkheid te bieden om 

de bijdrageplicht en het te betalen bedrag vast te stellen. De meeste nodige 

persoonsgegevens zijn inmiddels opgenomen in de gegevensbank “opbouw aanvullende 

pensioenen” en zouden behalve door de werkgevers en de vennootschappen ook gebruikt 

worden door de openbare instellingen van sociale zekerheid die bevoegd zijn voor de 

inning van de socialezekerheidsbijdragen (namelijk de RSZ, de DIBISS en het RSVZ). 

Gelet op de complexiteit van de vaststelling van de bijdrageplicht en het te betalen bedrag 

zou SIGEDIS ten behoeve van de voormelde openbare instellingen van sociale zekerheid 

(en onder hun verantwoordelijkheid) ook de noodzakelijke detailberekeningen verrichten. 

 

 

B. BETROKKEN INSTANTIES 

 

 de RSZ en de DIBISS 

 

7. De RSZ en de DIBISS zouden de gegevens gebruiken voor het vervullen van hun 

opdrachten inzake de inning en de invordering van de werkgeversbijdragen voor 

aanvullende pensioenen, overeenkomstig de wet van 1 augustus 1985 houdende sociale 

bepalingen en de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale 

zekerheid voor werknemers. Om de berekening van deze bijzondere bijdragen in hun 

DMFA-gegevensbank permanent te kunnen controleren op individueel niveau (en om in 

voorkomend geval regularisaties uit te voeren) dienen zij beiden toegang te hebben tot de 

gegevensbank “opbouw aanvullende pensioenen” (in tegenstelling tot de gewone bijdragen 

worden de bijzondere bijdragen niet berekend aan de hand van het aan de betrokkene 

uitbetaalde loon maar wel aan de hand van de stortingen tot de vorming van een aanvullend 

pensioen ten behoeve van de betrokkene). 

 

8. De gegevens zouden eventueel worden opgenomen in interne nota’s of in briefwisseling 

met de betrokken werkgevers (en hun gemachtigden) maar verder niet als dusdanig aan 

derden worden meegedeeld. Ze zouden voor een onbepaalde tijd worden bewaard (zolang 

zij nodig zijn voor de verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden) en daarna, zij het 

verwerkt in de afgehandelde dossiers, aan de diensten van het Rijksarchief worden 

overgedragen. 
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9. Binnen de RSZ en de DIBISS zou de toegang tot de gegevensbank “opbouw aanvullende 

pensioenen” uitsluitend worden verleend aan de medewerkers die de gegevens in het kader 

van de uitoefening van hun functie nodig hebben (het betreft onder andere medewerkers 

van de inspectiedienst). 

 

10. Beide openbare instellingen van sociale zekerheid werden bij een koninklijk besluit van 5 

december 1986 gemachtigd om voor het verwezenlijken van hun opdrachten toegang te 

hebben tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en gebruik te maken van het 

identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen. 

 

10/1. Voor de vaststelling van de verplichting tot het betalen van een bijkomende 

socialezekerheidsbijdrage door werkgevers en vennootschappen en voor de berekening van 

het bedrag ervan, met toepassing van de programmawet van 22 juni 2012, zouden de RSZ 

en de DIBISS bijkomend enkele persoonsgegevens over de wettelijke pensioenen en de 

aanvullende pensioenen verwerken. 

 

10/2. Zij zouden aldus kunnen beschikken over dezelfde inlichtingen die ook ter beschikking 

worden gesteld van de schuldenaars van die bijkomende socialezekerheidsbijdrage. 

 

 het RSVZ 

 

11. Het RSVZ van zijn kant is eveneens bevoegd voor de inning van een bijzondere bijdrage in 

het kader van de opbouw van aanvullende pensioenen ten voordele van zelfstandigen (en 

voor de controle dienaangaande), overeenkomstig de programmawet van 22 juni 2012. Het 

heeft daartoe eveneens een permanente behoefte aan gegevens op individueel niveau uit de 

gegevensbank “opbouw aanvullende pensioenen”. 

 

12. Ook het RSVZ zou de gegevens in voorkomend geval gebruiken in interne nota’s of in 

briefwisseling en zijn dossiers uiteindelijk aan het Rijksarchief overmaken. Het RSVZ zou 

de gegevens eventueel ook aanwenden voor statistische doeleinden maar de resultaten 

daarvan enkel op een anonieme wijze bekendmaken. 

 

13. De gegevens zouden enkel worden verwerkt door de medewerkers van de dienst bevoegd 

voor het toezicht op de naleving van de programmawet van 22 juni 2012 die ze ingevolge 

hun functieomschrijving nodig hebben. Deze medewerkers zijn gebonden door het 

beroepsgeheim. 

 

14. Het RSVZ werd bij een koninklijk besluit van 12 september 1985 en bij diverse 

beraadslagingen van het sectoraal comité van het Rijksregister gemachtigd om toegang te 

hebben tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en om gebruik te maken van het 

identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen. 

 

14/1. Voor de vaststelling van de verplichting tot het betalen van een bijkomende 

socialezekerheidsbijdrage en voor de berekening van het bedrag ervan, met toepassing van 

de programmawet van 22 juni 2012, zou het RSVZ bijkomend enkele persoonsgegevens 

over de wettelijke pensioenen en de aanvullende pensioenen verwerken. 
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14/2. Het zou aldus kunnen beschikken over dezelfde inlichtingen als de schuldenaars van die 

bijkomende socialezekerheidsbijdrage. 

 de federale overheidsdienst Financiën 

 

15. De federale overheidsdienst Financiën wil de gegevens uit de gegevensbank “opbouw 

aanvullende pensioenen” aanwenden voor de vestiging, de inning en de invordering van 

belastingen en voor controledoeleinden, overeenkomstig het Wetboek van de 

Inkomstenbelastingen 1992 (in het bijzonder de artikelen 59 en 60) en het koninklijk besluit 

tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (in het bijzonder de 

artikelen 34 en 35), die de aftrekbaarheid van bijdragen voor aanvullende pensioenen 

onderwerpen aan een aantal voorwaarden. 

 

16. De gegevens zouden binnen de federale overheidsdienst Financiën niet enkel worden 

gebruikt in het kader van de inkomstenbelasting maar ook intern worden uitgewisseld voor 

het vervullen van zijn andere opdrachten. Daarenboven bestaat volgens de federale 

overheidsdienst Financiën de mogelijkheid dat de gegevens worden overgemaakt aan 

andere landen, met het oog op de plaatselijke belastingheffing, overeenkomstig diverse 

regelingen inzake gegevensuitwisseling. Het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 

organiseert de wederzijdse belastingbijstand tussen België en de lidstaten van de Europese 

Unie. De Europese richtlijn 2011/16/EU verplicht de bevoegde overheden van de lidstaten 

uitdrukkelijk om hun inlichtingen over ingezetenen van andere lidstaten (onder meer inzake 

pensioenen) automatisch aan die andere lidstaten te verstrekken. Naast een verdrag over de 

wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken (gesloten door de Raad van Europa 

en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling en geratificeerd door 

België) gelden er ook diverse dubbelbelastingverdragen, waarin doorgaans de mogelijkheid 

van een gegevensuitwisseling wordt voorzien (het Belgische modelverdrag bepaalt 

overigens dat de door een andere staat verkregen inlichtingen op dezelfde wijze geheim 

dienen te worden gehouden als de inlichtingen die onder de nationale regelgeving van die 

staat zijn verkregen en enkel ter kennis mogen worden gebracht van instanties die 

belastingopdrachten vervullen). De gegevens zouden alleszins worden bewaard tot de 

verjaring van de rechten, de volledige uitdoving van de belastingschuld en de uitputting van 

de administratieve en juridische beroepsmogelijkheden. 

 

17. De toegang zou uitsluitend worden verleend aan de ambtenaren van de federale 

overheidsdienst Financiën die toezien op de naleving van de hogervermelde regelgeving. 

Elke concrete toegang zou worden onderworpen aan een controle van de identiteit van de 

gebruiker en de overeenstemming met diens profiel en daarna automatisch worden 

geregistreerd. Ook zouden de toegangen periodiek worden nagetrokken. De medewerkers 

van de federale overheidsdienst Financiën zijn onderworpen aan de tuchtregeling van het 

statuut van het rijkspersoneel en aan de waarden en gedragsregels voor de federale 

ambtenaren. 

 

18. De federale overheidsdienst Financiën heeft toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke 

personen (zie daartoe het koninklijk besluit van 27 september 1984) en kan gebruik maken 

van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen (zie daartoe 

het koninklijk besluit van 25 april 1986). 

 de FSMA 
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19. De FSMA – de rechtsopvolger van de Commissie voor het Bank-, Financie- en 

Assurantiewezen en als dusdanig belast met de controle op de financiële sector, waaronder 

ook de organisaties bevoegd inzake aanvullende pensioenen – verzoekt om een 

(permanente) toegang tot de gegevensbank “opbouw aanvullende pensioenen” (voor een 

onbepaalde duur) met het oog op het vervullen van de opdrachten die haar worden 

opgelegd door artikel 45 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de 

financiële sector en de financiële diensten, in het bijzonder het toezicht op de naleving van 

de regelgeving inzake de aanvullende pensioenen voor werknemers en zelfstandigen, 

respectievelijk de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het 

belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale 

zekerheid en de programmawet (I) van 24 december 2002. Ook deze regelgeving zelf 

vertrouwt de controle toe aan de FSMA, die aldus onder meer toeziet op de inhoud van de 

pensioentoezeggingen, de correcte uitvoering ervan ten aanzien van de aangeslotenen en de 

naleving van de geldende procedures en voorwaarden. Zij bevat voorts de mogelijkheid 

voor de FSMA om een systematische mededeling van relevante gegevens te vragen. Naast 

de hogervermelde algemene toezichtstaken heeft de FSMA ook specifieke taken, zoals het 

opstellen van verslagen over de aanvullende pensioenen en het toezien op het naleven van 

het niet-discriminatiebeginsel. 

 

20. De identificatie van de betrokkenen kan voor de FSMA noodzakelijk zijn met het oog op 

het behandelen van individuele klachten en vragen, het reageren op specifieke 

gebeurtenissen of het informeren over aanmaningen ten aanzien van de tussenkomende 

organisaties. Het is mogelijk dat de gegevens worden opgenomen in interne documenten 

van de FSMA of in de briefwisseling met de betrokkene en de tussenkomende organisaties 

(de pensioeninstellingen, de solidariteitsinstellingen en de inrichters) maar ze zouden niet 

afzonderlijk door de FSMA worden opgeslagen in een eigen gegevensbank of aan derden 

worden meegedeeld. De gegevens zouden kunnen worden gecodeerd of geanonimiseerd, 

bijvoorbeeld voor het vervullen van de statistische opdrachten van de FSMA in het kader 

van het opstellen van verslagen over de aanvullende pensioenen. 

 

21. Binnen de FSMA zou de toegang tot de gegevensbank “opbouw aanvullende pensioenen” 

worden verleend aan de afdeling die specifiek bevoegd is voor het toezicht op de naleving 

van de regelgeving inzake de aanvullende pensioenen en meer bepaald aan de medewerkers 

die ingevolge hun functieomschrijving genoodzaakt zijn om de gegevens aan te wenden. 

Zij zouden daarbij een verklaring ondertekenen waarin zij zich er uitdrukkelijk toe 

verbinden om de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van de geraadpleegde gegevens te 

bewaren. De FSMA zou een lijst van de betrokken medewerkers ter beschikking van de 

afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de 

gezondheid houden. Voorts zou de FSMA een beroep doen op de diensten van een 

informatieveiligheidsconsulent, die bevoegd is voor de beveiliging van de verwerkte 

gegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de personen op wie deze 

gegevens betrekking hebben en instaat voor het verstrekken van deskundige adviezen aan 

de personen belast met het dagelijks bestuur en voor het uitvoeren van door hen gegeven 

opdrachten. 

 

22. De FSMA is ingevolge beraadslaging nr. 33/2004 van 25 november 2004 en beraadslaging 

nr. 19/2006 van 5 juli 2006 van het sectoraal comité van het Rijksregister gemachtigd om 
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voor het vervullen van diverse opdrachten toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke 

personen te hebben en om gebruik te maken van het identificatienummer van het 

Rijksregister van de natuurlijke personen. Evenwel heeft het sectoraal comité van het 

Rijksregister in zijn beraadslaging nr. 53/2012 van 18 juli 2012 geoordeeld dat de toegang 

tot gegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen niet tot zijn bevoegdheid 

behoort indien ze onrechtstreeks in een andere gegevensbank (in dit geval de gegevensbank 

“opbouw aanvullende pensioenen”) worden geraadpleegd. Het is aldus, volgens het 

sectoraal comité van het Rijksregister, aan de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal 

comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid om zich uit te spreken over de 

toegang tot de identificatiegegevens uit de gegevensbank “opbouw aanvullende 

pensioenen” in hoofde van de FSMA. 

 

22/1. De wet van 18 december 2015 tot waarborging van de duurzaamheid en het sociale 

karakter van de aanvullende pensioenen en tot versterking van het aanvullende karakter 

ten opzichte van de rustpensioenen voorziet een koppeling tussen de wettelijke pensioenen 

en de aanvullende pensioenen (zie hoger). 

 

22/2. Voor de uitvoering van het toezicht op de uitbetaling van de aanvullende pensioenen wil de 

FSMA persoonsgegevens over de wettelijke pensioenen kunnen verwerken, namelijk de 

aanduiding van de indiening van de pensioenaanvraag, het geldend beroepsstelsel, de 

(vermoedelijke) ingangsdatum van het pensioen en de datum van (vervroegde) 

pensioneerbaarheid in elk van de beroepsstelsels. Zij moet immers als toezichthoudende 

instantie kunnen nagaan of de uitbetaling van het aanvullend pensioen daadwerkelijk samen 

met de uitbetaling van het wettelijk pensioen gebeurde. Verder is de datum van effectieve 

ingang van het pensioen ook belangrijk voor de controle op de toekenning van de 

individuele pensioentoezeggingen, die niet mag plaatsvinden binnen een bepaalde periode 

vóór de pensionering. 

 

 SIGEDIS 

 

23. SIGEDIS zou de gegevens samenbrengen in een coherent datamodel en daarbij 

kwaliteitsbewakingen en kruiscontroles verrichten. In voorkomend geval zou zij ook 

instaan voor de (voorafgaande) correcte en eenduidige identificatie van de betrokkenen 

(zowel de aangeslotenen als hun rechthebbenden). De gegevens zouden ook worden 

gebruikt voor het verwezenlijken van onderzoeken. 

 

24. De gegevensbank “opbouw aanvullende pensioenen” zou op een elektronische beveiligde 

wijze geraadpleegd kunnen worden door de betrokkenen zelf en door de hogervermelde 

instanties (de RSZ, de DIBISS, het RSVZ, de federale overheidsdienst Financiën en de 

FSMA). SIGEDIS zou hen allemaal bijstaan wanneer zij problemen ondervinden bij de 

exploitatie of de interpretatie van de gegevens. De gegevens zouden bewaard worden voor 

zolang dat nodig is voor minstens één van de hogervermelde instanties en minstens tot aan 

het overlijden van de betrokkenen en hun rechthebbenden. Nadien zouden de gegevens 

bewaard blijven voor longitudinale studies. 

 

25. De medewerkers van SIGEDIS die bijstand verlenen aan de betrokkenen, aan de 

hogervermelde instanties of aan de instanties die de gegevens verstrekken (dat zijn de 
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pensioeninstellingen, de solidariteitsinstellingen en de inrichters) dienen allen toegang te 

hebben tot de gegevensbank “opbouw aanvullende pensioenen”. Daarnaast zouden de 

inhoudelijke experten van SIGEDIS toegang tot de gegevens krijgen, in het kader van 

statistische of beleidsvoorbereidende studies. Elke toegang tot de gegevensbank “opbouw 

aanvullende pensioenen” door een personeelslid van SIGEDIS zou worden gelogd, waar 

mogelijk met een link naar de externe vraag (voor het nagaan van de rechtmatigheid van de 

raadpleging). De informatieveiligheidsconsulent en het management van SIGEDIS zouden 

de logs periodiek checken. 

 

26. SIGEDIS heeft toegang tot de identificatiegegevens uit het Rijksregister van de natuurlijke 

personen en mag het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen 

gebruiken, overeenkomstig beraadslaging nr. 49/2010 van 2 december 2010 van het 

sectoraal comité van het Rijksregister. 

 

 

C. BETROKKEN GEGEVENS 

 

27. De gegevensbank “opbouw aanvullende pensioenen” bevat, overeenkomstig artikel 3 van 

het koninklijk besluit van 25 april 2007 tot uitvoering van artikel 306 van de 

Programmawet (I) van 27 december 2006, minstens identificatiegegevens van de diverse 

actoren, de identificatie en basiskenmerken van de regeling, de vermelding van haar 

wijziging of beheersoverdracht (en de datum), de loopbaangegevens van de aangeslotene 

(waaronder het sociaal statuut, de aard en de duur van de beroepsbezigheid, de periodes van 

inactiviteit en de bezoldiging), voor iedere aangeslotene en per pensioenregeling enkele 

specifieke gegevens (waaronder de tijdvakken van aansluiting, de rechtgevende dienstjaren, 

de opgebouwde reserves en de verworven reserves) en de betaalde bijdragen. 

 

28. Hierna wordt een onderscheid gemaakt tussen de identificatie van de diverse actoren die 

betrokken zijn bij de opbouw van het aanvullend pensioen (werkgevers, bedrijfseenheden, 

inrichters, pensioeninstellingen en solidariteitsinstellingen), de identificatie en de 

basiskenmerken van de pensioenregelingen en de specifieke persoonsgegevens over de 

aangeslotenen. 

 

29. Identificatie van de diverse actoren die betrokken zijn bij de opbouw van het aanvullend 

pensioen 

 

 Het ondernemingsnummer, de naam, het adres, het ondernemingstype, de rechtsvorm, de 

rechtstoestand, de beroepskwalificatie, de activiteiten en de hoedanigheden zijn dienstig ter 

identificatie en classificatie van de actoren. 

 

 Het nummer en de naam van het paritair comité zijn onder meer belangrijk voor het 

controleren van de toepassing van de regels inzake de sectorale aanvullende pensioenen en 

voor het vervullen van de statistische opdrachten van de FSMA. 

 

 Het totaal aantal werknemers per werkgever is onder meer vereist om na te gaan of alle 

werknemers zijn aangesloten bij het stelsel van aanvullende pensioenen. Het geeft ook een 

aanduiding van het al dan niet bestaan van een ondernemingsraad of een comité voor 
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preventie en bescherming op het werk bij de werkgever, hetgeen specifieke procedures met 

zich brengt bij het invoeren, wijzigen en opheffen van een stelsel van aanvullende 

pensioenen. 

 

 Het aantal mannelijke en vrouwelijke werknemers per werkgever, verder onderverdeeld per 

werknemerscategorie, is onder andere noodzakelijk voor het toezicht op het naleven van het 

niet-discriminatiebeginsel en voor de realisatie van de statistische opdrachten van de 

FSMA. 

 

 Het gaat enkel om “persoonsgegevens” voor zover zij betrekking hebben op natuurlijke 

personen. Alleen in dat geval vereist de mededeling ervan een voorafgaande machtiging 

vanwege de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en 

van de gezondheid. 

 

30. Identificatie en basiskenmerken van de pensioenregelingen 

 

 Aan elke pensioenregeling wordt een unieke code toegekend, waarmee de pensioenregeling 

kan worden geïdentificeerd en er een verband kan worden gelegd met de betrokken actoren 

en met de kenmerken van de pensioenregeling, in het kader van de respectieve 

verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden. 

 

 De basiskenmerken van de pensioenregelingen zijn nodig om hun aard te bepalen, zodat 

duidelijk wordt welke regels van toepassing zijn. Er kan gericht worden gecontroleerd of de 

bijzondere verplichtingen en voorwaarden worden nageleefd. 

 

 Met de basiskenmerken van de pensioenregelingen, worden onder meer de volgende 

gegevens bedoeld. 

 

- de datum van de inwerkingtreding van de regeling (vermits de regelgeving inzake de 

aanvullende pensioenen reeds meermaals gewijzigd is, kan de datum van de 

inwerkingtreding van belang zijn voor het bepalen van de toepasselijke 

overgangsbepalingen); 

 

- de documenten waarin de rechten en de verplichtingen van de betrokken partijen 

worden bepaald (deze zijn onder meer noodzakelijk om de context volledig te 

begrijpen); 

 

- de categorie waartoe de pensioenregeling behoort; 

 

- in het geval van een sectoraal pensioen het nummer en de naam van het paritair comité, 

de vermelding dat er werkgevers buiten het toepassingsgebied van de collectieve 

arbeidsovereenkomst vallen en de vermelding dat er gebruik werd gemaakt van de 

mogelijkheid tot opting-out (voor dergelijke werkgevers gelden specifieke regels); 

 

- de vermelding dat het gaat om een sociale pensioentoezegging voor werknemers of een 

sociale pensioenovereenkomst voor zelfstandigen en in voorkomend geval de 
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vermelding van de solidariteitsprestaties (met deze persoonsgegevens kan worden 

nagegaan of de geldende voorwaarden worden nageleefd); 

 

- de vermelding dat de pensioenregeling actief, passief of gesloten is (deze 

persoonsgegevens zijn noodzakelijk om na te gaan of er nog bijkomende 

pensioenrechten worden opgebouwd met betrekking tot toekomstige dienstjaren); 

 

- de vermelding dat het gaat om een pensioenregeling van het type vaste prestatie, het 

type cash balance, het type vaste bijdrage of een combinatie van deze types (voor elk 

type gelden er bijzondere regels, waarvan de naleving dient te worden gecontroleerd); 

 

- de prestaties en de berekeningswijze (deze zijn nodig om de pensioenregeling op een 

correcte wijze te interpreteren); 

 

- de basis waarop de reserves worden gekapitaliseerd, zowel in geval van beheer door een 

verzekeringsonderneming als in geval van beheer door een instelling voor 

bedrijfspensioenvoorziening (deze persoonsgegevens geven een aanduiding van de 

verantwoordelijkheid van de actoren); 

 

- de wijze van financiering van de regeling (door werkgeversbijdragen, door 

werknemersbijdragen of door beide); 

 

- het actueel financieringsniveau van de verworven reserves en de rendementsgarantie en 

de datum waarop deze werd vastgesteld; 

 

- de gebeurtenissen in verband met de pensioenregelingen (bijvoorbeeld de pensionering 

van de aangeslotene, de wijziging van de regeling of de overdracht van het beheer); 

 

- de procedure volgens dewelke de pensioenregelingen zijn ingevoerd of gewijzigd; 

 

- per regeling het totaal van de gestorte premies en het totaal van de verworven reserves 

(om een beeld van het belang van de regeling te vormen); 

 

- het nummer van het positief gemotiveerd advies over de solidariteitsstelsels; 

 

- de lijst van de personen die geweigerd hebben om toe te treden tot de regeling (deze lijst 

kan verklaren waarom bepaalde werknemers niet aangesloten zijn bij de regeling); 

 

- informatie over de aangeslotenen: het aantal onderverdeeld in actieven en slapers, het 

totaal aantal werknemers van de inrichter (om na te gaan of alle werknemers van de 

inrichter zijn aangesloten), de categorie van de aangeslotenen (om na te gaan of er een 

onderscheid wordt gemaakt op basis van de categorie), het geslacht van de 

aangeslotenen (om eventuele geslachtsdiscriminatie vast te stellen) en het aantal 

gepensioneerden die hun pensioen hebben ontvangen in kapitaal, in rente of in een 

combinatie van beide. 
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 Het gaat enkel om “persoonsgegevens” voor zover zij betrekking hebben op natuurlijke 

personen. In dat geval vereist de mededeling ervan een voorafgaande machtiging vanwege 

de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de 

gezondheid. 

  

 Met andere woorden: alleen indien deze gegevens worden meegedeeld met een verwijzing 

naar de aangeslotene kan er gewag worden gemaakt van persoonsgegevens maar wanneer 

zij als dusdanig worden meegedeeld (zonder aanduiding van de aangeslotene) zijn het geen 

persoonsgegevens. 

 

 De hogervermelde instanties (de RSZ, de DIBISS, het RSVZ, de federale overheidsdienst 

Financiën en de FSMA) kunnen ervoor kiezen om gegevens enkel op het niveau van de 

pensioenregeling op te vragen zonder verder in te gaan op de identiteit van de natuurlijke 

personen die bij deze pensioenregeling betrokken zijn. 

 

31. Specifieke persoonsgegevens over de aangeslotenen (werknemers, zelfstandigen, 

ambtenaren, zelfstandige bedrijfsleiders) 

 

 Persoonsgegevens ter identificatie van de betrokkenen (uit het Rijksregister van de 

natuurlijke personen of uit de Kruispuntbankregisters): het identificatienummer van de 

sociale zekerheid, de naam, de voornaam, het geslacht, het adres, de nationaliteit, de 

geboortedatum, de overlijdensdatum, de burgerlijke staat, de gezinssamenstelling en de 

wettelijke samenwoning. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk om de aangeslotenen of 

hun rechthebbenden te identificeren en te contacteren (in het kader van klachten, vragen, 

specifieke gebeurtenissen, kennisgevingen van aanmaningen,…) en om de correcte aangifte 

van de bijzondere bijdragen te controleren. De geboortedatum maakt het mogelijk om de 

leeftijd van de aangeslotenen te bepalen (en daarmee ook hun pensioenleeftijd) en eventuele 

ongeoorloofde leeftijdsonderscheiden te achterhalen alsook om de hogervermelde 

bepalingen van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 toe te passen. Het geslacht 

en de nationaliteit zijn nodig voor het opsporen van eventuele discriminatie. Bij het 

overlijden van een aangeslotene worden in een aantal gevallen prestaties opeisbaar en dient 

er met de rechthebbenden gecommuniceerd te worden. Aan de hand van de burgerlijke 

staat, de gezinssamenstelling en de wettelijke samenwoning kan de FSMA nagaan of 

pensioentoezeggingen al dan niet ongeoorloofde onderscheiden maken op grond van deze 

criteria, kan ze overgaan tot het berekenen van de rechten en kan ze een eerste aanduiding 

van mogelijke begunstigden van een overlijdensdekking achterhalen. Zoals opgemerkt, 

heeft het sectoraal comité van het Rijksregister geoordeeld dat het sectoraal comité van de 

sociale zekerheid en van de gezondheid zich dient uit te spreken over de toegang tot deze 

persoonsgegevens in hoofde van de FSMA. 

 

 Loopbaanpersoonsgegevens. Vermits de aanvullende pensioenen worden opgebouwd 

tijdens de beroepsactiviteit zijn ze onontbeerlijk voor het interpreteren van de evoluties en 

het nagaan of de regelgeving wordt nageleefd. Verder kan met de werknemerscategorie en 

het type arbeidsovereenkomst worden bekeken of er geen ongeoorloofde onderscheiden 

worden gemaakt op basis van deze criteria en of alle werknemers die aan de 

toetredingsvoorwaarden voldoen ook daadwerkelijk worden aangesloten. 

 Het betreft in het bijzonder de volgende persoonsgegevens. 
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- de werkgever en de sector van tewerkstelling; 

 

- de arbeidsmarktstatus, het sociaal statuut en het eventueel bijzonder statuut; 

 

- het type arbeidsovereenkomst; 

 

- de werknemerscategorie; 

 

- het aantal gepresteerde dienstjaren of periodes van aansluiting bij het professioneel 

statuut; 

 

- de periodes van inactiviteit; 

 

- de datum van indiensttreding, uitdiensttreding, brugpensionering, stopzetting van de 

activiteiten en wettelijke pensionering (deze gebeurtenissen geven aanleiding tot het 

ontstaan van bepaalde rechten in het kader van de regelgeving inzake de aanvullende 

pensioenen); 

 

- de bezoldiging (vaak een basiselement bij de berekening van de rechten); 

 

- de bedrijfsinkomsten (om na te gaan of de gestorte bijdragen, uitgedrukt in een 

percentage van de bedrijfsinkomsten, op een correcte manier zijn bepaald). 

 

 Deze gegevens bepalen hoe de rechten van een individu evolueren en schetsen de context 

van de overige gegevens. De gegevens kunnen ook gebruikt worden om tot de correcte 

identificatie van de aangeslotenen te komen, zowel ten behoeve van SIGEDIS zelf (in de 

hoedanigheid van beheerder van de gegevensbank “opbouw aanvullende pensioenen” en 

verantwoordelijke voor de kwaliteit en de exploiteerbaarheid ervan) als ten behoeve van de 

aangevende instanties. 

 

 Pensioenpersoonsgegevens. Deze persoonsgegevens, die de rechten binnen een bepaalde 

pensioenregeling weergeven, stellen de FSMA in staat om te controleren of de individuele 

pensioenrechten correct werden berekend. Ze maken het ook mogelijk om een beeld te 

vormen van de evolutie van de aanvullende pensioenen. De federale overheidsdienst 

Financiën heeft deze gegevens nodig om controle uit te oefenen op de correcte toepassing 

van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992. De RSZ, de DIBISS en het RSVZ, ten 

slotte, hebben eveneens behoefte aan deze gegevens, in het kader van de programmawet 

van 22 juni 2012 (desgevallend dient de theoretische premie te kunnen worden berekend, 

hetgeen gedetailleerde gegevens over de stand van de individuele rechtenopbouw vereist). 

 

 Het betreft in het bijzonder de volgende persoonsgegevens. 

 

- de datum van de aansluiting (deze geeft een aanwijzing van de periode waarin rechten 

worden opgebouwd; 

- de aansluitingsstatus; 
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- het aantal jaren dat in aanmerking wordt genomen bij de opbouw van een aanvullend 

pensioen; 

 

- de verworven reserves en prestaties en de datum waarop ze berekend worden; 

 

- de datum van uittreding, overdracht of uitbetaling; 

 

- de overgedragen bedragen en de datum van de overdracht; 

 

- de elementen van de pensioenfiche; 

 

- de onderscheiden bijdragen (nodig voor de berekening van de verworven reserves); 

 

- het bedrag van de prestatie waarop de begunstigde recht heeft bij het overlijden van de 

aangeslotene en de datum van de berekening van dit bedrag; 

 

- in voorkomend geval, de vermelding van de gekozen solidariteitsprestaties; 

 

- de datum waarop de prestaties opeisbaar zijn, de uitbetalingswijze (kapitaal of rente) en 

het bedrag dat wordt uitbetaald. 

 

32. Bepaalde gegevens zouden aldus door de hogervermelde instanties worden geraadpleegd in 

de gegevensbank “opbouw aanvullende pensioenen” van SIGEDIS en niet bij de 

authentieke bron ervan, zoals de RSZ en de DIBISS, de federale overheidsdienst 

Binnenlandse Zaken, het RSVZ en de Federale Pensioendienst, die instaan voor het beheer 

van respectievelijk de DMFA- en DIMONA-persoonsgegevensbank, het Rijksregister van 

de natuurlijke personen, het Algemeen Repertorium van de Zelfstandigen en het 

Pensioenkadaster. 

 

32/1. Ingevolge de wet van 18 december 2015 tot waarborging van de duurzaamheid en het 

sociale karakter van de aanvullende pensioenen en tot versterking van het aanvullende 

karakter ten opzichte van de rustpensioenen geldt er een koppeling tussen de wettelijke 

pensioenen (eerste pijler) en de aanvullende pensioenen (tweede pijler). SIGEDIS biedt 

daarom in de gegevensbank “opbouw aanvullende pensioenen” bijkomend bepaalde 

persoonsgegevens over de wettelijke pensioenen aan, namelijk de aanduiding van de 

indiening van de pensioenaanvraag, het geldend beroepsstelsel, de (vermoedelijke) 

ingangsdatum van het pensioen en de datum van (vervroegde) pensioneerbaarheid in elk 

van de beroepsstelsels. Deze persoonsgegevens bieden de pensioeninstellingen en de 

FSMA de mogelijkheid om na te gaan of een belangrijke voorwaarde voor de uitbetaling 

van het aanvullend pensioen, namelijk het verband met de uitbetaling van het wettelijk 

pensioen, wel degelijk wordt gerespecteerd. De onderlinge uitwisseling van 

persoonsgegevens tussen SIGEDIS en de pensioeninstellingen vergt noch een machtiging 

van het sectoraal comité noch een tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid (toepassing van het hogervermeld koninklijk besluit van 4 februari 1997). 

 

32/2. Ten slotte bevat de gegevensbank “opbouw aanvullende pensioenen” ook 

persoonsgegevens voor de toepassing van de maatregel van de bijkomende 
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socialezekerheidsbijdrage voor werkgevers en vennootschappen, bedoeld in de 

programmawet van 22 juni 2012. Werkgevers en vennootschappen moeten in bepaalde 

gevallen – indien bepaalde grenzen op het vlak van de pensioenopbouw worden 

overschreden – een bijkomende socialezekerheidsbijdrage betalen aan de bevoegde 

openbare instellingen van sociale zekerheid (de RSZ, de DIBISS en het RSVZ). Zowel de 

werkgevers en de vennootschappen zelf als de bevoegde openbare instellingen van sociale 

zekerheid moeten daartoe kunnen beschikken over de nodige persoonsgegevens (het gaat 

om persoonsgegevens nodig voor de vaststelling van de bijdrageplicht en het te betalen 

bedrag). 

 

 

D. BEHANDELING 
 

33. 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 principiële machtiging van de afdeling sociale zekerheid van het 

sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid vergt. 

 

34. De mededeling van bepaalde persoonsgegevens door de pensioeninstellingen, de 

solidariteitsinstellingen en de inrichters van een stelsel van aanvullende pensioenen aan 

SIGEDIS met het oog op het voeden van de gegevensbank “opbouw aanvullende 

pensioenen” werd reeds bij beraadslaging nr. 11/03 van 11 januari 2011 goedgekeurd door 

het sectoraal comité, dat bevestigde dat de creatie van de gegevensbank “opbouw 

aanvullende pensioenen” een gerechtvaardigd doeleinde is. 

 

35. Voorts beschikt SIGEDIS reeds over bepaalde persoonsgegevens uit het netwerk van de 

sociale zekerheid, overeenkomstig de beraadslaging nr. 08/28 van 3 juni 2008 van het 

sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid. Voor wat betreft de 

identificatiegegevens kan worden verwezen naar de beraadslaging nr. 49/2010 van 2 

december 2010 van het sectoraal comité van het Rijksregister en de beraadslaging nr. 10/82 

van 7 december 2010 van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de 

gezondheid. Zij wordt met de voorliggende beraadslaging door het sectoraal comité 

gemachtigd om de hogervermelde bijkomende gegevens (zie daartoe 5.) te bekomen, voor 

het verwezenlijken van haar opdrachten, zoals het beheer van de individuele 

pensioenrekeningen. Het sectoraal comité is voorts van oordeel dat deze persoonsgegevens 

in voorkomend geval ook mogen worden aangewend voor het aanvullen van de 

gegevensbank “opbouw aanvullende pensioenen”, die aldus een adequaat beeld zou geven 

van de stand van zaken aangaande de aanvullende pensioenen. 

 

36. Het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid dient zich voor het 

overige enkel nog uit te spreken over de raadpleging van de gegevensbank “opbouw 

aanvullende pensioenen” door de hogervermelde instanties (de RSZ, de DIBISS, het 

RSVZ, de federale overheidsdienst Financiën en de FSMA) voor het uitvoeren van hun 

respectieve opdrachten. 

 

37. De RSZ, de DIBISS en het RSVZ staan in voor het innen, het invorderen en het controleren 

van de bijzondere bijdragen voor de opbouw van aanvullende pensioenen ten voordele van 
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werknemers en zelfstandigen, aan de hand van gegevens op individueel niveau, 

overeenkomstig diverse wetten (de wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen, 

de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor 

werknemers en de programmawet van 22 juni 2012). De federale overheidsdienst Financiën 

van zijn kant onderzoekt onder meer de aftrekbaarheid van bijdragen voor aanvullende 

pensioenen, die onderworpen is aan een aantal voorwaarden (SIGEDIS wordt nu slechts 

enkele keren per jaar door de federale overheidsdienst Financiën bevraagd, in het kader van 

onderzoeken naar organisaties, en verwacht niet dat het aantal bevragingen zal stijgen – 

gelet op het beperkte volume van de raadplegingen lijkt de ontwikkeling van een specifieke 

persoonsgegevensstroom, met de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid, vooralsnog niet nodig – de behoeften dienaangaande zullen echter permanent 

opgevolgd worden). De FSMA, ten slotte, is overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 

betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten belast met het 

toezicht op de naleving van de regelgeving inzake de aanvullende pensioenen voor 

werknemers en zelfstandigen en met toepassing van deze regelgeving zelf controleert zij de 

inhoud van de pensioentoezeggingen, de correcte uitvoering ervan ten aanzien van de 

aangeslotenen, de naleving van de geldende procedures en voorwaarden en de eerbiediging 

van de wet van 18 december 2015 tot waarborging van de duurzaamheid en het sociale 

karakter van de aanvullende pensioenen en tot versterking van het aanvullende karakter 

ten opzichte van de rustpensioenen (deze voorziet een koppeling tussen de uitbetaling van 

de wettelijke pensioenen en de uitbetaling van de aanvullende pensioenen) en staat zij in 

voor het opstellen van verslagen over de aanvullende pensioenen en het toezien op het 

naleven van het niet-discriminatiebeginsel bij aanvullende pensioenen. Het betreft voor alle 

betrokken instanties gerechtvaardigde doeleinden. 

 

38. De mededeling betreft enerzijds de identificatie van de betrokken actoren en de identificatie 

en de basiskenmerken van de pensioenregelingen en anderzijds enige specifieke 

persoonsgegevens over de aangeslotenen. Deze persoonsgegevens zijn, uitgaande van de 

hiervoor beschreven doeleinden, ter zake dienend en niet overmatig. De vermelde instanties 

dienen in voorkomend geval in het kader van hun respectieve opdrachten de diverse 

betrokken partijen te kunnen identificeren en de elementen die bepalend zijn voor het recht 

op het aanvullend pensioen te kunnen vaststellen. 

 

39. Het sectoraal comité neemt er kennis van dat de gegevens in voorkomend geval door de 

federale overheidsdienst Financiën zouden worden meegedeeld aan buitenlandse 

belastingdiensten, met het oog op de plaatselijke belastingheffing. Het wenst daarbij te 

benadrukken dat een dergelijke mededeling dient te geschieden met eerbiediging van de 

bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, waaronder de artikelen 

21 en 22, die betrekking hebben op de doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten 

de Europese Unie. De eventuele mededeling dient voorts beperkt te worden tot ad hoc 

gevallen en te beantwoorden aan de beginselen van finaliteit en proportionaliteit. 

 

40. De vermelde instanties mogen de persoonsgegevens als dusdanig gedurende een redelijke 

termijn bijhouden. Indien zij redelijkerwijze niet langer dienstig zijn voor het 

verwezenlijken van de hogervermelde doeleinden dienen de persoonsgegevens te worden 

vernietigd. 
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E. VEILIGHEIDSMAATREGELEN 
 

41. De gemachtigde gebruikers van de hogervermelde instanties zullen allen een verklaring 

ondertekenen waarin zij zich er uitdrukkelijk toe verbinden om de veiligheid en het 

vertrouwelijk karakter van de gegevens waartoe zij toegang krijgen te bewaren. 

 

42. De vermelde instanties zullen een voortdurend geactualiseerde lijst van hun gemachtigde 

gebruikers ter beschikking houden van de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal 

comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid en deze op louter verzoek 

overmaken. 

 

43. Er dient bij de vermelde instanties voldoende aandacht besteed te worden aan de wijze van 

sensibilisering van de betrokken personeelsleden omtrent de veiligheidsproblematiek en 

aan de nodige opleidingen met betrekking tot de informatieveiligheid. 

 

44. Bij de vermelde instanties dient een informatieveiligheidsconsulent, met het oog op de 

beveiliging van de verwerkte persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer van de betrokkenen, in te staan voor het verstrekken van deskundige adviezen 

aan de persoon belast met het dagelijks bestuur en voor het uitvoeren van opdrachten die 

door deze worden toevertrouwd. 

 

45. De informatieveiligheidsconsulent heeft een adviserende, stimulerende, documenterende en 

controlerende opdracht inzake informatieveiligheid en vervult tevens de functie van 

aangestelde voor de gegevensbescherming, bedoeld in artikel 17bis van de voormelde wet 

van 8 december 1992. Hij voert het informatieveiligheidsbeleid uit en stelt het 

informatieveiligheidsplan op. In voorkomend geval kan hij een beroep doen op het 

document “referentiemaatregelen voor de beveiliging van elke verwerking van 

persoonsgegevens” van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke 

Levenssfeer. 

 

46. Tevens dienen de vermelde instanties rekening te houden met de minimale 

veiligheidsnormen zoals bepaald door het Algemeen Coördinatiecomité van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en goedgekeurd door het sectoraal comité van de 

sociale zekerheid en van de gezondheid. 

 

47. Overeenkomstig artikel 14 van de voormelde wet van 15 januari 1990 zullen de 

mededelingen van persoonsgegevens gebeuren met tussenkomst van de Kruispuntbank van 

de Sociale Zekerheid, behalve wat de federale overheidsdienst Financiën en de FSMA 

betreft omdat de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid geen toegevoegde waarde kan 

bieden. 

 

 De raadpleging door die instanties begint meestal in het kader van de controle van een 

organisatie, zoals een pensioeninstelling, een (sectorale) inrichter, een vennootschap, of 

een werkgever, geïdentificeerd aan de hand van het ondernemingsnummer, waarna dan 

eventueel ook de situatie van een individu, zoals een werknemer, een aangeslotene, een 

verzekerde of een bedrijfsleider, moet worden onderzocht, ook al is die niet vooraf door de 
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vermelde instanties geïntegreerd in het verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank van 

de Sociale Zekerheid). 

 

 De verwerking van de persoonsgegevens door de federale overheidsdienst Financiën blijkt 

momenteel beperkt te zijn tot een honderdtal per maand. Dat relatief lage aantal 

rechtvaardigt een vrijstelling van de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid. Indien dit aantal aanzienlijk zou stijgen, moet het sectoraal comité zich echter 

opnieuw ter zake uitspreken (de behoeften dienaangaande zullen daartoe permanent 

opgevolgd worden). 

 

 De andere veiligheidsmaatregelen blijven echter voor alle instanties van toepassing, ook 

voor de federale overheidsdienst Financiën en de FSMA. 

 

48. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid houdt loggings van de verrichte mededelingen 

bij, waarin onder andere wordt opgenomen wanneer over wie persoonsgegevens worden 

meegedeeld. De vermelde instanties van hun kant houden uitgebreidere loggings bij, met 

per mededeling een aanduiding van wie wanneer over wie welke persoonsgegevens heeft 

verkregen voor welke doeleinden. Deze veiligheidsloggings worden gedurende tien jaar 

bewaard, met het oog op het behandelen van eventuele klachten of het achterhalen van 

eventuele onregelmatigheden met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens. 

Ze worden beveiligd aan de hand van maatregelen die de vertrouwelijkheid, de integriteit 

en de beschikbaarheid ervan garanderen. Ze worden aan het sectoraal comité van de sociale 

zekerheid en van de gezondheid en aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 

overgemaakt indien zij daarom verzoeken. 

 

49. De betrokkenen zijn door de RSZ, de DIBISS en het RSVZ opgenomen in het 

verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, bedoeld in artikel 

6 van de hogervermelde wet van 15 januari 1990. De Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid weet bijgevolg dat deze drie openbare instellingen van sociale zekerheid een 

dossier aangaande de betrokkenen beheren. 

 

50. Naar analogie met de federale sociale inspectiediensten (zie beraadslaging nr. 04/32 van 5 

oktober 2004) wordt een specifieke controleprocedure voor de federale overheidsdienst 

Financiën en de FSMA ingevoerd. Op basis van een betekenisvol percentage behandelde 

dossiers zal de integriteit van de aanpak van hun medewerkers worden gecontroleerd. 

Hiervoor zullen de federale overheidsdienst Financiën en de FSMA, in het kader van een 

procedure die in overleg met hun informatieveiligheidsconsulent georganiseerd wordt, de 

loggings van de raadplegingen van de gegevensbank “opbouw aanvullende pensioenen” 

door hun medewerkers onderzoeken, het verkregen resultaat toetsen aan de verschillende 

opdrachtverslagen en uiteindelijk de rechtmatigheid van de raadplegingen en de naleving 

van de beginselen van finaliteit en proportionaliteit nagaan. 

 

 De federale overheidsdienst Financiën en de FSMA moeten behalve met deze specifieke 

controleprocedure (met a posteriori toezicht) ook rekening houden met enkele bijzondere 

toegangsmodaliteiten: hun medewerkers moeten inloggen via de portaalapplicatie voor 

professionals (met de elektronische identiteitskaart) en er moeten loggings worden 
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bijgehouden op het niveau van het portaal van de sociale zekerheid én op het niveau van 

SIGEDIS, toegankelijk voor hun informatieveiligheidsconsulenten. 

 

51. Jaarlijks en uiterlijk tegen 28 februari delen de federale overheidsdienst Financiën en de 

FSMA aan het sectoraal comité, per brief ondertekend door de leidinggevende, een beknopt 

verslag mee waarin de volgende inlichtingen worden opgenomen. 

 

52. Aan het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid dient een 

boordtabel te worden bezorgd met ten minste de volgende vermeldingen: het aantal 

medewerkers met toegang tot de persoonsgegevensbank “opbouw aanvullende 

pensioenen”, het personeelsverloop (aantal indiensttredingen en uitdiensttredingen) in de 

betrokken afdeling tijdens het afgelopen jaar en het aantal gerealiseerde toegangen. 

 

53. In een vrij formaat informeren de federale overheidsdienst Financiën en de FSMA het 

sectoraal comité over het resultaat van de toetsing van de verschillende opzoekingen in de 

loggings aan de opdrachtverslagen. In voorkomend geval wordt melding gemaakt van de 

vastgestelde onregelmatigheden en de getroffen sancties. In hun conclusie lichten zij het 

sectoraal comité in over de eventuele maatregelen die getroffen werden om de controle 

binnen de betrokken afdeling te verbeteren. 

 

54. Voor het overige dienen de hogervermelde instanties bij de verwerking van de 

persoonsgegevens rekening te houden met de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting 

en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de wet van 8 december 

1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 

persoonsgegevens, hun uitvoeringsbesluiten en elke andere wettelijke of reglementaire 

bepaling tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

 

55. Bij het onderzoeken van de aanvraag van de federale overheidsdienst Financiën heeft het 

sectoraal comité vastgesteld dat deze vooralsnog niet beschikt over een systeem van correct 

beheer van de mutaties van de gekende identificatienummers van de sociale zekerheid. 

Indien het identificatienummer van de sociale zekerheid van een belastingplichtige wijzigt 

(bijvoorbeeld omdat hij als buitenlands grensarbeider in de Kruispuntbankregisters gekend 

is maar naar België verhuist en in het Rijksregister van de natuurlijke personen wordt 

ingeschreven) wordt het verband tussen het oude en het nieuwe niet op een efficiënte wijze 

verwerkt. Dat heeft tot gevolg dat bij een verwerking van persoonsgegevens van de federale 

overheidsdienst Financiën door de instellingen van sociale zekerheid deze laatsten wel de 

situatie verbonden aan het nieuwe nummer kunnen raadplegen maar niet langer de situatie 

verbonden aan het oude nummer (zo kan de betrokkene bijvoorbeeld over meerdere 

onroerende goederen beschikken maar toch een socialezekerheidsuitkering bekomen omdat 

de bevoegde instelling van sociale zekerheid aan de hand van het nieuwe nummer geen 

verwijzing naar die onroerende goederen ontvangt en er dus ook geen rekening mee kan 

houden bij het bepalen van het recht). 

 

 Het sectoraal comité dringt er ten stelligste op aan dat die situatie zo spoedig mogelijk en 

uiterlijk tegen 30 november 2016 rechtgezet zou worden. 

 

 



 

 

20 

Om deze redenen, machtigt 

 

de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de 

gezondheid 
 

de vereniging zonder winstoogmerk SIGEDIS om de hogervermelde persoonsgegevens waarover 

zij reeds beschikt, met toepassing van diverse beraadslagingen van de bevoegde sectorale 

comités, ook aan te wenden voor het aanvullen van de gegevensbank “opbouw aanvullende 

pensioenen” en om de hogervermelde bijkomende persoonsgegevens in te zamelen met het oog 

op het aanvullen van de gegevensbank “opbouw aanvullende pensioenen” 

 

en 

 

de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels, 

het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen, de federale overheidsdienst 

Financiën en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten om de gegevensbank “opbouw 

aanvullende pensioenen” te raadplegen voor het vervullen van hun respectieve opdrachten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yves ROGER 

Voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De zetel van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid is gevestigd in de kantoren van 

de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op volgend adres: Willebroekkaai 38 – 1000 Brussel (tel. 32-2-741 83 

11). 

 


