
 

 

 
 

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling “Sociale Zekerheid” 

 

 

SCSZ/14/087 

 

 

BERAADSLAGING NR. 14/042 VAN 3 JUNI 2014 INZAKE DE UITWISSELING 

VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN DE RIJKSDIENST VOOR 

PENSIOENEN EN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID VAN DE 

PROVINCIALE EN PLAATSELIJKE OVERHEIDSDIENSTEN IN HET KADER 

VAN DE OVERDRACHT VAN DE WISKUNDIGE RESERVES VAN DE 

RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN AAN HET GESOLIDARISEERD 

PENSIOENFONDS 
 

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

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15, § 1; 

 

Gelet op de aanvraag van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en 

Plaatselijke Overheidsdiensten van 14 mei 2014; 

 

Gelet op het rapport van de afdeling Innovatie en Beleidsondersteuning van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 19 mei 2014; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. Overeenkomstig artikel 4 van de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een 

duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden 

van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, 

tot wijziging van de wet 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen 

van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale 

zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen beheert de Rijksdienst voor 

Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO) 

sinds 1 januari 2012 een gesolidariseerd pensioenfonds. 
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2. Indien een provinciaal of plaatselijk bestuur een personeelslid vast benoemt, 

worden na de vaste benoeming de periodes van tewerkstelling als contractant bij 

een provinciaal of plaatselijk bestuur in aanmerking genomen voor de berekening 

van het pensioen toegekend in het pensioenstelsel van de openbare sector. 

 

3. Het provinciaal of plaatselijk bestuur dat overgaat tot de vaste benoeming van een 

personeelslid moet de instantie die het wettelijk pensioenstelsel van de 

overheidssector beheert daarover informeren, ongeacht of dat administratief beheer 

door de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) dan wel door een 

voorzorgsinstelling uitgevoerd wordt. 

 

4. Overeenkomstig artikel 43 van de voormelde wet van 24 oktober 2011 wordt de 

Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) voor de hiervoor vermelde vastbenoemde 

personeelsleden ontlast van alle verplichtingen met betrekking tot de contractuele 

diensten die in aanmerking komen voor het overheidspensioen. 

 

5. De RVP moet de werknemers- en werkgeversbijdragen, bedoeld in respectievelijk 

artikel 38, § 2, 1°, en artikel 38, § 3, 1°, van de wet van 29 juni 1981 houdende de 

algemene beginselen van de sociale zekerheid, die van toepassing waren op de 

datum van de uitbetaling van het loon, overmaken aan de instantie die het 

overheidspensioen beheert. Voor de werkgevers die aangesloten zijn bij het 

gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO moeten de wiskundige reserves aan 

de RSZPPO gestort worden, ongeacht of de uitbetaling van de pensioenen 

geschiedt door de PDOS dan wel door een voorzorgsinstelling. 

 

6. De vereniging zonder winstoogmerk Sigedis beheert de loopbaanpersoonsgegevens 

van de contractuele werknemers in de ARGO-databank en beschikt dus over de 

nodige inlichtingen over de destijds betaalde loonmassa (en de daarop gebaseerde 

beschikbare wiskundige reserves) van alle personeelsleden van de provinciale en 

lokale besturen die in vast verband benoemd worden en in aanmerking komen voor 

de transfer van de wiskundige reserves. 

 

7. Bij beraadslaging nr. 14/18 van 4 maart 2014 werd de vereniging zonder 

winstoogmerk Sigedis aldus door het sectoraal comité van de sociale zekerheid en 

van de gezondheid gemachtigd om bepaalde persoonsgegevens mee te delen aan de 

RSZPPO, in het kader van de overdracht van de wiskundige reserves van de RVP 

aan het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO, overeenkomstig de 

bepalingen van de wet van 24 oktober 2011. 

 

8. Om de wiskundige reserves naar aanleiding van de vaste benoeming van een 

personeelslid correct te berekenen en over te maken van de RVP naar de RSZPPO, 

wensen de beide openbare instellingen van sociale zekerheid nu ook onderling 

bepaalde persoonsgegevens uit te wisselen. 

 

9. De RSZPPO zou aldus per betrokkene de volgende persoonsgegevens aan de RVP 

overmaken: het identificatienummer van de sociale zekerheid, de datum van de 
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vaste benoeming, de wijze van behandeling van het dossier door de RVP (en de 

motivatie dienaangaande) en de loopbaanelementen die in aanmerking komen voor 

het berekenen van de over te dragen wiskundige reserves. Deze loopbaanelementen 

zijn de persoonsgegevens die per jaar of per periode geregistreerd worden (en die 

de RSZPPO zelf bekomt met toepassing van de vermelde beraadslaging nr. 14/18 

van 4 maart 2014), aangevuld met de instantie waaraan ze zijn gekoppeld en de 

fractie van het weerhouden loopbaangegeven die in aanmerking komt voor de 

berekening van de te transfereren wiskundige reserves. De RVP zou de volgende 

persoonsgegevens aan de RSZPPO bezorgen: het identificatienummer van de 

sociale zekerheid, het bedrag over te dragen van de RVP aan de RSZPPO en de 

referentie van de betaling van de RVP aan de RSZPPO. 

 

10. De elektronische uitwisseling van persoonsgegevens zou betrekking hebben op alle 

werknemers die bij de RSZPPO als vastbenoemd personeelslid gekend zijn in de 

DMFA-persoonsgegevensbank sinds 1 januari 2012. Ze zou geschieden met de 

tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ).  

 

11. Op basis van zijn DMFA-persoonsgegevensbank (deze bevat persoonsgegevens uit 

de driemaandelijkse multifunctionele werkgeversaangifte) zou de RSZPPO 

achterhalen welke vastbenoemden er in aanmerking kunnen komen voor een 

transfer van de wiskundige reserves. Voor de aldus weerhouden 

identificatienummers van de sociale zekerheid zou de RSZPPO de 

loopbaanpersoonsgegevens raadplegen bij de vereniging zonder winstoogmerk 

Sigedis (overeenkomstig beraadslaging nr. 14/18 van 4 maart 2014) en de relevante 

elementen selecteren (de elementen die in aanmerking komen voor een transfer van 

de wiskundige reserves). 

 

12. Vervolgens zou de RSZPPO de persoonsgegevens nodig voor het berekenen van de 

te transfereren wiskundige reserves verzenden naar de RVP, die op basis van de 

ontvangen persoonsgegevens de te transfereren wiskundige reserves zou berekenen 

en registreren in de ARGO-databank van de vereniging zonder winstoogmerk 

Sigedis en ze ook zou meedelen aan de RSZPPO (zoals reeds aangekondigd in de 

voormelde beraadslaging nr. 14/18 van 4 maart 2014). 

 

 

B. BEHANDELING 

 

13. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens, waarvoor krachtens 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 vereist is. 

 

14. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, met name de berekening en 

de betaling van de wiskundige reserves voor het gesolidariseerd pensioenfonds van 

de RSZPPO, overeenkomstig de bepalingen van de hogervermelde wet van 24 
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oktober 2011. Indien een provinciaal of plaatselijk bestuur een personeelslid vast 

benoemt, worden de periodes van contractuele tewerkstelling bij een provinciaal of 

plaatselijk bestuur in aanmerking genomen voor de berekening van het 

overheidspensioen. De RVP wordt voor deze personen vrijgesteld van de 

verplichtingen inzake de contractuele diensten die in aanmerking komen voor het 

overheidspensioen maar moet de betrokken werknemers- en werkgeversbijdragen 

wel overdragen aan de bevoegde overheidspensioeninstantie. Voor de werkgevers 

die aangesloten zijn bij het gesolidariseerd pensioenfonds van de RSZPPO moeten 

de wiskundige reserves aldus aan de RSZPPO gestort worden. De betrokken 

instellingen van sociale zekerheid moeten in staat worden gesteld om de 

wiskundige reserves op een correcte wijze te berekenen. 

 

15. De mee te delen persoonsgegevens zijn, uitgaande van het hogervermelde 

doeleinde, ter zake dienend en niet overmatig. Ze hebben enkel betrekking op 

sociaal verzekerden die als vastbenoemde in aanmerking kunnen komen voor een 

transfer van de wiskundige reserves van de RVP naar de RSZPPO en blijven 

beperkt tot de elementen die vereist zijn om de transfer van de wiskundige reserves 

te realiseren. 

 

16. Overeenkomstig artikel 14 van de hogervermelde wet van 15 januari 1990 wordt de 

mededeling van persoonsgegevens verricht met de tussenkomst van de KSZ. 

 

17. Bij de verwerking van de persoonsgegevens moet er rekening gehouden worden 

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. 
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Om deze redenen machtigt 

 

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

van de gezondheid 

 

de Rijksdienst voor Pensioenen en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de 

Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten om onderling de hogervermelde 

persoonsgegevens uit te wisselen, met de tussenkomst van de Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid, in het kader van de overdracht van de wiskundige reserves van de 

Rijksdienst voor Pensioenen aan het gesolidariseerd pensioenfonds van de Rijksdienst 

voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten, 

overeenkomstig de bepalingen van de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een 

duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de 

provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging 

van de wet 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de 

geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en 

houdende diverse wijzigingsbepalingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 het volgende adres: Willebroekkaai 38 – 1000 

Brussel (tel. 32-2-741 83 11). 


