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Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 
Afdeling «Sociale Zekerheid» 

 

 

 

SCSZ/14/158 

 

 

BERAADSLAGING NR. 14/083 VAN 7 OKTOBER 2014 OVER DE FUSIE VAN 

DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID VAN DE PROVINCIALE EN 

PLAATSELIJKE OVERHEIDSDIENSTEN (RSZPPO) EN DE DIENST VOOR DE 

OVERZEESE SOCIALE ZEKERHEID (DOSZ) TOT DE DIENST VOOR DE 

BIJZONDERE SOCIALE ZEKERHEIDSSTELSELS (DIBISS) 
 

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 het rapport van de afdeling Innovatie en Beleidsondersteuning van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 18 september 2014. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. Op 1 januari 2015 zullen de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale 

en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO) en de Dienst voor de Overzeese 

Sociale Zekerheid (DOSZ) worden samengevoegd tot één nieuwe openbare 

instelling van sociale zekerheid, genaamd de Dienst voor de Bijzondere 

Socialezekerheidsstelsels (DIBISS). De respectieve huidige opdrachten van de 

RSZPPO en de DOSZ zullen binnen de DIBISS verder uitgevoerd blijven worden 

door verschillende directies. Eén en ander wordt geregeld in de wet van 12 mei 

2014 tot oprichting van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels. 

 

2. Ingevolge de hogervermelde wet van 12 mei 2014 is de DIBISS een openbare 

instelling van sociale zekerheid met rechtspersoonlijkheid in de zin van het 

koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de 

responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, in 

toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de 
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sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke 

pensioenstelsels. 

 

3. De hogervermelde wet van 12 mei 2014 stelt, enerzijds, dat alle goederen, rechten 

en (wettelijke en contractuele) plichten van de RSZPPO en de DOSZ worden 

overgedragen naar de DIBISS en, anderzijds, dat telkens wanneer in de regelgeving 

de RSZPPO of de DOSZ vermeld of bedoeld worden deze termen in beginsel 

moeten worden gelezen alsof het de DIBISS betreft. 

 

4. Zowel de RSZPPO als de DOSZ zijn betrokken bij diverse machtigingen verleend 

door het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid (of door 

diens voorganger, het Toezichtscomité bij de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid), hetzij als instantie die persoonsgegevens meedeelt, hetzij als instantie 

die persoonsgegevens ontvangt. Er dient te worden bepaald wat de draagwijdte van 

deze machtigingen zal zijn na de integratie van de beide openbare instellingen van 

sociale zekerheid in de DIBISS. 

 

 

B. BEHANDELING 

 

5. Het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid verleent in 

beginsel voor elke mededeling van persoonsgegevens door een instelling van 

sociale zekerheid een voorafgaande machtiging, krachtens artikel 15, § 1, van de 

wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid. 

 

6. Het lijkt aangewezen dat elke beraadslaging tot machtiging van de mededeling van 

persoonsgegevens door een instelling van sociale zekerheid aan de RSZPPO of de 

DOSZ onverkort wordt gehandhaafd ten behoeve van de DIBISS, voor zover die 

instaat voor het verwezenlijken van de doeleinden waarvoor de machtiging initieel 

werd verleend. Binnen de DIBISS dienen vanzelfsprekend de nodige maatregelen te 

worden getroffen om de verwerking van de ontvangen persoonsgegevens te laten 

geschieden overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. 

Enkel de DIBISS-diensten belast met voormalige RSZPPO-taken kunnen zich 

beroepen op machtigingen verleend aan de RSZPPO. Enkel de DIBISS-diensten 

belast met voormalige DOSZ-taken kunnen zich beroepen op machtigingen 

verleend aan de DOSZ. Voor het overige put de DIBISS dezelfde rechten en 

plichten uit de beraadslagingen in kwestie. 

 

7. Omgekeerd dienen ook de machtigingen voor de mededelingen door de RSZPPO of 

de DOSZ aan derde instanties worden behouden, voor zover deze laatsten voor het 

verwezenlijken van hun opdrachten nood hebben aan persoonsgegevens van de 

voormelde openbare instellingen van sociale zekerheid die voortaan door de 

DIBISS worden beheerd. Deze derde instanties moeten immers blijvend in de 

mogelijkheid worden gesteld om op een efficiënte wijze hun opdrachten te 
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verwezenlijken aan de hand van persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale 

zekerheid, ongeacht de openbare instelling van sociale zekerheid die 

verantwoordelijk is voor de verwerking van deze persoonsgegevens. 

 

8. Samengevat moeten de machtigingen waarbij een rol is weggelegd voor de 

RSZPPO of de DOSZ vanaf het opgaan van de beide openbare instellingen van 

sociale zekerheid in de DIBISS worden geïnterpreteerd als golden ze ten behoeve 

van deze laatste. De vroegere machtigingen moeten dus mutatis mutandis worden 

beschouwd als nieuwe machtigingen ten behoeve van de respectieve directies 

binnen de DBISS. 

 

 

Om deze redenen, bepaalt 

 

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

van de gezondheid 
 

dat de diverse machtigingen die door haarzelf of door haar voorganger werden verleend 

en die de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke 

Overheidsdiensten of de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid als betrokken partij 

hebben (als meedelende instantie of als ontvangende instantie) voortaan gelden voor de 

Dienst voor de Bijzondere Sociale Zekerheidsstelsels, in de mate dat deze hun taken 

overneemt. In de betrokken beraadslagingen moeten verwijzingen naar de twee 

eerstgenoemde openbare instellingen van sociale zekerheid mutatis mutandis worden 

gelezen als verwijzingen naar de laatstgenoemde openbare instelling van sociale 

zekerheid. 

 

 
 

 

 

 

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). 


