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Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling “Sociale Zekerheid” 
 

 

SCSZ/14/116 

 

 

BERAADSLAGING NR. 14/062 VAN 2 SEPTEMBER 2014 INZAKE DE 

MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN 

DE SOCIALE ZEKERHEID AAN DE INRICHTER, DE PENSIOENINSTELLING 

EN DE SOLIDARITEITSINSTELLING VAN HET STELSEL VAN AANVULLENDE 

PENSIOENEN VAN DE SECTOR VAN DE EDELE METALEN (PARITAIR 

SUBCOMITÉ 149.03) 

 

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

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

 

Gelet op de aanvraag van het fonds voor bestaanszekerheid van de sector van de edele 

metalen van 24 juni 2014; 

 

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

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 27 juni 2014; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. Het fonds voor bestaanszekerheid van de sector van de edele metalen (paritair 

subcomité 149.03) is de inrichter van een stelsel van aanvullende pensioenen en doet 

daartoe verder een beroep op de diensten van een pensioeninstelling en een 

solidariteitsinstelling. 

 

2. De wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel 

van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid 

brengt mee dat een werkgever die aan een sectoraal stelsel van aanvullende pensioenen 

deelneemt op geregelde tijdstippen een aantal persoonsgegevens (inzake lonen, 

arbeidstijden en gelijkgestelde periodes) dient mee te delen aan de instanties belast met 

de uitvoering ervan. 
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3. Bij het koninklijk besluit van 15 oktober 2004 tot uitbreiding van het netwerk van de 

sociale zekerheid tot de pensioen- en solidariteitsinstellingen belast met het uitvoeren 

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

belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake 

sociale zekerheid, met toepassing van artikel 18 van de wet van 15 januari 1990 

houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 

werden enkele artikelen van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en 

organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid op de pensioen- en 

solidariteitsinstellingen van toepassing verklaard. 

 

4. Onverminderd de toepassing van artikel 2, § 4, van het hogervermeld koninklijk besluit, 

betreft het onder meer artikel 11 van de wet van 15 januari 1990, ingevolge hetwelk de 

pensioen- en solidariteitsinstellingen ertoe gehouden zijn de persoonsgegevens die zij 

nodig hebben voor het uitvoeren van de wet van 28 april 2003 uitsluitend bij de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid op te vragen, voor zover deze 

persoonsgegevens in het netwerk van de sociale zekerheid beschikbaar zijn. 

 

5. Dit betekent dat zij niet langer een beroep kunnen doen op persoonsgegevens die ter 

beschikking worden gesteld door de werkgevers van de sector waarvan ze het sectoraal 

stelsel van aanvullende pensioenen uitvoeren. Zij dienen integendeel een beroep te 

doen op persoonsgegevens die beschikbaar zijn in het netwerk van de sociale zekerheid. 

 

6. De inrichter, de pensioeninstelling en de solidariteitsinstelling van het stelsel van 

aanvullende pensioenen van de sector van de edele metalen willen aldus worden 

gemachtigd om bepaalde persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale zekerheid te 

bekomen. Het gaat om identificatiegegevens betreffende de aangeslotene (de 

werknemer die behoort tot de categorie van werknemers voor wie een pensioenplan 

werd ingevoerd en voldoet aan de gestelde aansluitingsvoorwaarden, de werknemer aan 

wie een individuele pensioentoezegging werd gedaan of de gewezen werknemer die 

nog steeds actuele of uitgestelde rechten geniet) en de begunstigde (in geval van 

overlijden van de aangeslotene) en identificatiegegevens betreffende de werkgever van 

de aangeslotene, aangevuld met persoonsgegevens over de periodes van activiteit en 

inactiviteit van de aangeslotene en diens wettelijke pensioendatum. 

 

7. Deze persoonsgegevens dienen hen in staat te stellen om hun opdrachten met 

betrekking tot het beheer van het betrokken pensioenstelsel te vervullen, volgens de 

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

belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake 

sociale zekerheid. 

 

8. De mededeling van de persoonsgegevens aan het fonds voor bestaanszekerheid van de 

sector van de edele metalen (de inrichter van het stelsel van aanvullende pensioenen) 

zou geschieden met de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en 

de Vereniging van Sectorale Instellingen. De eerstgenoemde zou daarna instaan voor de 

verdere mededeling aan de pensioeninstelling en de solidariteitsinstelling. 
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B. BEHANDELING 
 

9. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens binnen het netwerk van de sociale 

zekerheid die, overeenkomstig artikel 15, § 1, eerste lid, 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. 

 

10. De inrichter, de pensioeninstelling en de solidariteitsinstelling van het stelsel van 

aanvullende pensioenen van de sector van de edele metalen moeten voor het vervullen 

van hun opdrachten beschikken over correcte identificatiegegevens betreffende de 

personen ten behoeve van wie ze het pensioenstelsel uitvoeren en, in geval van 

overlijden, hun begunstigden. Het betreft, behalve de basisidentificatiegegevens van de 

DMFA-aangifte, het identificatienummer van de sociale zekerheid, de naam, de 

voornaam, het adres, het geslacht, het taalstelsel, de geboortedatum, de 

overlijdensdatum, de burgerlijke staat en de wettelijke samenwoning. Ingevolge artikel 

113bis van de wet van 28 april 2003 hebben de pensioen- en solidariteitsinstellingen, 

voor zover dit nodig is voor het uitvoeren van die wet of haar uitvoeringsbesluiten, 

toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en het recht om het 

rijksregisternummer te gebruiken. De pensioen- en solidariteitsinstellingen werden 

voorts bij beraadslaging nr. 10/82 van 7 december 2010 door het sectoraal comité 

gemachtigd om voor het vervullen van hun opdrachten toegang tot de 

Kruispuntbankregisters te hebben. Deze persoonsgegevens dienen de betrokken 

instanties onder meer in staat te stellen om de bij artikel 26 van de wet van 28 april 

2003 opgelegde verplichting na te komen om jaarlijks aan de betrokkene (op diens 

correct adres) een pensioenfiche over te maken en om in geval van overlijden van de 

betrokkene de eventueel volgens orde van voorrang aangeduide begunstigden te kunnen 

contacteren (daartoe moet de burgerlijke staat gekend zijn). 

 

11. De betrokken instanties hebben ook behoefte aan identificatiegegevens aangaande de 

werkgever van de aangeslotene, meer bepaald het ondernemingsnummer, het 

inschrijvingsnummer, het nummer van het bevoegde paritair comité, de benaming, het 

adres, het taalstelsel, de datum van toetreden tot de sector of uittreden uit de sector, in 

voorkomend geval de aanduiding van gerechtelijke reorganisatie, concordaat, 

faillissement of vereffening en de referteperiode. Het lijkt gerechtvaardigd dat de 

inrichter, de pensioeninstelling en de solidariteitsinstelling van het stelsel van 

aanvullende pensioenen van de sector van de edele metalen voor het vervullen van hun 

respectieve opdrachten beschikken over correcte identificatiegegevens aangaande de 

werkgevers van de sector waarvan ze het sectoraal pensioenstelsel regelen (zij kunnen 

die, zoals opgemerkt, niet langer bij deze werkgevers zelf gaan opvragen) en over een 

aanduiding dat de werkgevers in kwestie wel degelijk (nog steeds) behoren tot de sector 

in kwestie. De identificatiegegevens zijn nodig voor het behandelen van de 

onderscheiden pensioendossiers en het kunnen contacteren van de betrokken 

werkgevers. De persoonsgegevens inzake het bevoegde paritair comité, de sector en de 

eventuele aanduiding van gerechtelijke reorganisatie, concordaat, faillissement of 

vereffening zijn nodig om na te gaan of de werkgever (nog) wel degelijk onder het 

toepassingsgebied van het pensioenstelsel valt. 
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12. Tevens zouden de datum van indiensttreding en de datum van uitdiensttreding moeten 

kunnen worden betrokken. Deze persoonsgegevens maken het mogelijk om vast te 

stellen vanaf wanneer een werknemer al dan niet onder het toepassingsgebied van een 

bepaald pensioenplan valt en om de doorgave van de persoonsgegevens aan de 

bevoegde instanties op dat ogenblik te starten of stop te zetten. Ze zijn eveneens 

dienstig om het moment van aansluiting en het moment van uittreding te bepalen. 

 

13. De betrokken instanties van het stelsel van aanvullende pensioenen van de sector van 

de edele metalen hebben, overeenkomstig de wet van 28 april 2003, tevens behoefte 

aan persoonsgegevens over de prestaties van de aangeslotene (aantal gepresteerde 

dagen en aantal gelijkgestelde dagen) en zijn brutojaarloon tijdens de referteperiode, 

om zo de geïndividualiseerde pensioenbijdrage te kunnen berekenen en op de 

individuele pensioenfiche te kunnen vermelden. Zij moeten daartoe ook kennis hebben 

van de periodes van economische werkloosheid en arbeidsongeschiktheid ingevolge 

(beroeps-)ziekte of (arbeids-)ongeval. 

 

14. Ten slotte blijkt ook de begindatum van het wettelijk pensioen nodig. In elk sectoraal 

stelsel van aanvullende pensioenen, ingericht overeenkomstig de wet van 28 april 2003, 

moeten de verworven reserves aan de rechthebbende worden uitgekeerd op het 

ogenblik dat diens wettelijk pensioen een aanvang neemt. Dat betekent dat binnen elke 

sector de betrokken instanties op de hoogte moeten zijn van de begindatum van het 

wettelijk pensioen (de eerste pensioenpijler) voor het berekenen en het uitbetalen van 

het aanvullend pensioen (de tweede pensioenpijler). Nu moet de rechthebbende, bij 

vervroegde pensionering, zelf contact opnemen met zijn pensioeninstelling. De 

pensioeninstelling van haar kant neemt contact op met de betrokkene zodra hij de 

leeftijd van vijfenzestig jaar heeft bereikt, waarbij hij wordt verzocht zijn pensionering 

zelf te verklaren en te bewijzen. Het ter beschikking stellen van de begindatum van het 

wettelijk pensioen via het netwerk van de sociale zekerheid zou een aanzienlijke 

administratieve vereenvoudiging met zich brengen, zowel voor de betrokken instanties 

als voor de betrokken aangeslotenen. 

 

15. De mededeling van de persoonsgegevens beantwoordt aan een gerechtvaardigd 

doeleinde, met name het uitvoeren van de opdrachten van de betrokken instanties van 

het stelsel van aanvullende pensioenen van de sector van de edele metalen, volgens de 

wet van 28 april 2003. De mee te delen persoonsgegevens zijn, uitgaande van dat 

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

werknemers die worden/werden tewerkgesteld door werkgevers van het paritair 

subcomité 149.03 en mogen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor het 

verwezenlijken van het vermelde doeleinde. 

 

16. De mededeling moet voorts geschieden met eerbiediging van de voorwaarden zoals 

beschreven in beraadslaging nr. 09/80 van 1 december 2009 van het sectoraal comité 

van de sociale zekerheid en van de gezondheid tot vaststelling van de algemene regels 

met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale 

zekerheid aan de fondsen voor bestaanszekerheid en aan de 

verzekeringsondernemingen die handelen als onderaannemer van deze fondsen voor 

bestaanszekerheid. 
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Gelet op het voorgaande verleent 

 

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

gezondheid 
 

de machtiging om de hogervermelde persoonsgegevens op de hogervermelde wijze mee te 

delen aan de inrichter, de pensioeninstelling en de solidariteitsinstelling van het stelsel van 

aanvullende pensioenen van de sector van de edele metalen (paritair subcomité 149.03), voor 

het uitvoeren van hun opdrachten in het kader van 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 het betrokken sectoraal 

pensioenreglement. 

 

 

 

 

 

 

 

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). 


