
 

 

 
 

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling “Sociale Zekerheid” 

 

 

SCSZG/16/199 

 

 

BERAADSLAGING NR. 16/004 VAN 2 FEBRUARI 2016, GEWIJZIGD OP 4 

OKTOBER 2016, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN 

PERSOONSGEGEVENS DOOR DE FEDERALE PENSIOENDIENST AAN DE 

DIVERSE OVERHEIDSPENSIOENINSTELLINGEN MET HET OOG OP HET 

BEPALEN VAN HET BEDRAG VAN HET VAKANTIEGELD EN DE 

AANVULLENDE TOESLAG BIJ HET VAKANTIEGELD 
 

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

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder op artikel 15, § 1; 

 

Gelet op de vragen van de diverse overheidspensioeninstellingen; 

 

Gelet op de rapporten van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. Met toepassing van de wet van 4 juli 1966 houdende toekenning van een vakantiegeld 

en van een aanvullende toeslag bij het vakantiegeld aan de gepensioneerden van de 

openbare diensten en het koninklijk besluit van 1 april 1992 houdende toekenning van 

een vakantiegeld en van een aanvullende toeslag bij het vakantiegeld aan de 

gepensioneerden van de openbare diensten worden onder bepaalde voorwaarden aan 

de gerechtigden op een rustpensioen of een overlevingspensioen dat onder de 

toepassing van een pensioenstelsel van de openbare sector valt en ten laste is van één 

van de uitdrukkelijk vermelde overheidsinstanties jaarlijks (in de maand mei) een 

vakantiegeld en een aanvullende toeslag bij het vakantiegeld toegekend. 

 

2. Bij het bepalen van het bedrag van het vakantiegeld en de aanvullende toeslag bij het 

vakantiegeld moet de bevoegde overheidspensioeninstelling rekening houden met het 
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bedrag van het eigenlijke overheidspensioen (het totale bedrag van het vakantiegeld en 

de aanvullende toeslag bij het vakantiegeld wordt beperkt tot het maandelijks 

pensioenbedrag betaald in mei van het jaar waarvoor die voordelen verschuldigd zijn) 

maar ook met het bedrag van het vakantiegeld en de aanvullende toeslag bij het 

vakantiegeld dat door de betrokkene in voorkomend geval ontvangen wordt ingevolge 

zijn vroegere tewerkstelling als werknemer in de privésector (het berekende bedrag van 

het vakantiegeld en de aanvullende toeslag bij het vakantiegeld uit de overheidssector 

wordt verminderd met het bedrag van het vakantiegeld en de aanvullende toeslag bij 

het vakantiegeld toegekend aan de betrokkene met toepassing van de bepalingen van de 

regeling voor werknemerspensioenen). 

 

3. Vermits de overheidspensioeninstellingen voor het berekenen van het bedrag van het 

voordeel waarop de betrokkenen ingevolge hun tewerkstelling in de publieke sector 

recht hebben ook behoefte hebben aan het bedrag van het gelijkaardige voordeel 

waarop de betrokkenen ingevolge hun tewerkstelling in de private sector recht hebben, 

willen zij, met de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, 

bepaalde persoonsgegevens vanwege de Federale Pensioendienst bekomen. Het is 

immers deze laatste openbare instelling van sociale zekerheid die instaat voor het 

betalen van het vakantiegeld en de aanvullende toeslag bij het vakantiegeld 

overeenkomstig de pensioenregeling voor werknemers. 

 

4. Per betrokken rechthebbende op een vakantiegeld en een aanvullende toeslag bij het 

vakantiegeld zou de mededeling door de Federale Pensioendienst aan de 

overheidspensioeninstellingen betrekking hebben op het identificatienummer van de 

sociale zekerheid, de naam, de voornaam, het nummer van het pensioendossier, de 

bevoegde pensioeninstelling, het type pensioen, het soort pensioen, de periodiciteit van 

de betaling, de begindatum, het bedrag van het vakantiegeld en de aanvullende toeslag 

bij het vakantiegeld toegekend volgens de regeling voor werknemerspensioenen (met 

de historiek) (zowel het voorlopige bedrag als het definitieve bedrag – het voorlopige 

bedrag zou reeds in april worden verwerkt, waarna in mei een controle zou worden 

uitgevoerd aan de hand van het definitieve bedrag), de gezinslast en de vermindering of 

schorsing omwille van een beroepsactiviteit. 

 

5. De volgende overheidspensioeninstellingen willen aldus een beroep doen op de 

persoonsgegevens van de Federale Pensioendienst. 

 

 HR Rail (de voormalige NMBS Holding) staat sinds 2007 in voor het administratief en 

boekhoudkundig beheer en de uitbetaling van rustpensioenen en overlevingspensioenen 

van de vroegere medewerkers, voor rekening van de staat (zie het koninklijk besluit 

van 28 december 2005 betreffende de overname van de pensioenverplichtingen van de 

NMBS Holding door de Belgische staat). 

 

 De Cel Gemeentepensioenen van de stad Brussel betaalt enkele rustpensioenen en 

overlevingspensioenen uit aan voormalige vastbenoemde personeelsleden van de stad 

en aan enkele voormalige mandatarissen (burgemeesters en schepenen). 
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 Ook heel wat andere Belgische steden en gemeenten bevinden zich in dat geval en 

moeten dus kunnen beschikken over de hogervermelde persoonsgegevens van de 

Federale Pensioendienst. Zij moeten immers bij de bepaling van het bedrag van het 

vakantiegeld en de aanvullende toeslag bij het vakantiegeld ook rekening houden met 

het bedrag van het vakantiegeld en de aanvullende toeslag bij het vakantiegeld die de 

betrokkene eventueel ontvangt door zijn vroegere tewerkstelling als werknemer in de 

privésector. 

 

 De Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels regelt het pensioen van de 

sector van de overzeese sociale zekerheid (voorheen een bevoegdheid van de Dienst 

voor de Overzeese Sociale Zekerheid, binnenkort een bevoegdheid van de Federale 

Pensioendienst). 

 

 Het organisme voor financiering van pensioenen HYDRALIS beheert ten behoeve van 

VIVAQUA, een intercommunale voor de productie en de distributie van drinkwater, de 

financiering en de afhandeling van de pensioenen van de statutaire medewerkers en 

hun rechthebbenden. 

 

 De naamloze vennootschap Ethias is als voorzorgsinstelling belast met de toekenning, 

de berekening en het beheer van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden 

(en hun rechthebbenden) van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten waarmee 

zij een overeenkomst heeft gesloten in toepassing 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 van 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. Een lijst van de betrokken 

werkgevers werd ter informatie aan het sectoraal comité overgemaakt. Ethias zal deze 

lijst voortdurend actualiseren en ter beschikking houden van het sectoraal comité. 

 

6. Bij elke overheidspensioeninstelling zou de toegang tot de persoonsgegevens van de 

Federale Pensioendienst worden beperkt tot enkele medewerkers van de afdelingen die 

instaan voor het beheren en het betalen van de pensioenen en tot medewerkers van de 

help desk. 

 

7. De betrokken sociaal verzekerden zouden vooraf met een gepaste hoedanigheidscode 

worden geïntegreerd in het verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid. Met een inschrijving van een sociaal verzekerde in het 

verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid bevestigt de 

overheidspensioeninstelling uitdrukkelijk dat zij een dossier over hem beheert. 

 

8. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zou steeds een integratiecontrole 

verrichten, zowel ten opzichte van de afzender (de Federale Pensioendienst) als ten 

opzichte van de bestemmeling (de overheidspensioeninstelling). Een verzoek 

aangaande een persoon die door de afzender, de bestemmeling of beiden niet in het 
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verwijzingsrepertorium werd ingeschreven, zou bijgevolg niet ingewilligd worden en 

een negatief antwoord tot gevolg hebben. 

 

 

B. BEHANDELING 

 

9. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens die ingevolge 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 het sectoraal comité van de 

sociale zekerheid en van de gezondheid vergt. 

 

10. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, namelijk het bepalen van het 

bedrag van het vakantiegeld en de aanvullende toeslag bij het vakantiegeld ten behoeve 

van personen die recht hebben op een overheidspensioen maar tevens op een 

werknemerspensioen. 

 

11. De hogervermelde overheidspensioeninstellingen (met inbegrip van de steden en 

gemeenten voor wat betreft de vroegere vastbenoemde personeelsleden en de vroegere 

mandatarissen aan wie zij het vakantiegeld en de aanvullende toeslag bij het 

vakantiegeld verschuldigd zijn) zijn er allen toe gehouden om het bedrag van het 

vakantiegeld en de aanvullende toeslag bij het vakantiegeld te berekenen (zowel in 

geval van een rustpensioen van de overheid als in geval van een overlevingspensioen 

van de overheid). Zij moeten daartoe kunnen beschikken over het bedrag van het 

voordeel dat de betrokkenen eventueel ontvangen bij wijze van vakantiegeld en 

aanvullende toeslag bij het vakantiegeld in het werknemersstelsel vermits dat bedrag 

overeenkomstig de geldende regelgeving in mindering moet worden gebracht. De 

persoonsgegevens zijn, uitgaande van het voormelde doeleinde, relevant en niet 

overmatig. 

 

12. De mededeling verloopt, overeenkomstig artikel 14 van de voormelde wet van 15 

januari 1990, met de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. De 

betrokkenen worden vooraf met een gepaste hoedanigheidscode geïntegreerd in het 

verwijzingsrepertorium, bedoeld in artikel 6 van dezelfde wet van 15 januari 1990. 

 

13. De overheidspensioeninstellingen moeten bij de verwerking van de persoonsgegevens 

rekening 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 regelgeving tot 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

 

14. Zij moeten voorts rekening houden met de minimale veiligheidsnormen die bepaald 

werden door het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid en goedgekeurd werden door het sectoraal comité. 
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Om deze redenen, machtigt 

 

het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid 
 

de Federale Pensioendienst om de hogervermelde persoonsgegevens met de tussenkomst van 

de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid mee te delen aan de hogervermelde 

overheidspensioeninstellingen, uitsluitend voor het bepalen van het bedrag van het 

vakantiegeld en de aanvullende toeslag bij het vakantiegeld ten behoeve van personen die 

recht hebben op een overheidspensioen. 

 

 

 

 

 

 

 

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). 


