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

 

 

 

SCSZG/16/216 

 

 

BERAADSLAGING NR. 16/096 VAN 4 OKTOBER 2016 OVER DE 

MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE RIJKSDIENST VOOR 

SOCIALE ZEKERHEID (RSZ) AAN DE FEDERALE PENSIOENDIENST (FPD) 

VOOR HET UITVOEREN VAN BEPAALDE OPDRACHTEN OVERGENOMEN 

VAN DE DIENST VOOR DE BIJZONDERE SOCIALEZEKERHEIDSSTELSELS 

(DIBISS) 
 

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

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

 

Gelet op de vraag van de Federale Pensioendienst; 

 

Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. Bij de wet van 18 maart 20161 werd de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) 

omgevormd tot de Federale Pensioendienst (FPD), die onder meer de 

pensioenbevoegdheden van de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) en 

de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS) overneemt. Zo 

wordt het beheer van de diverse pensioenstelsels van de overheidssector aan één 

enkele openbare instelling van sociale zekerheid toevertrouwd. 

 

                                                 
1
 Wet van 18 maart 2016 tot wijziging van de benaming van de Rijksdienst voor Pensioenen in 

Federale Pensioendienst, tot integratie van de bevoegdheden en het personeel van de 

Pensioendienst voor de Overheidssector, van de opdrachten “Pensioenen” van de lokale en 

provinciale sectoren van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels en van HR Rail en 

tot overname van de gemeenschappelijke sociale dienst van de Dienst voor de Bijzondere 

Socialezekerheidsstelsels. 
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2. Het sectoraal comité oordeelde bij beraadslaging nr. 16/32 van 5 april 2016 dat de 

machtigingen die het eerder verleende met de PDOS en/of de DIBISS als betrokken 

partij(en) – als meedelende instantie of als ontvangende instantie – voortaan ook 

gelden voor de FPD, de opvolger van de RVP. 

 

3. De FPD zal op 1 januari 2017 onder meer de volgende taken van de DIBISS 

overnemen: het beheer, met uitzondering van de taken van inning en invordering, 

van het Gesolidariseerde Pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen 

(GPF)2 (onder andere de berekening van de responsabiliseringsbijdrage), de 

bevoegdheden in verband met de aanvullende pensioenen van de tweede pijler van 

de contractuele personeelsleden van de lokale besturen, met uitzondering van de 

inning van de tweedepensioenpijlerpremie, en het beheer van de 

Gemeenschappelijke Sociale Dienst van de provinciale en lokale besturen (GSD)3, 

die tot opdracht heeft om aan de begunstigden de hulp te verschaffen die zij nodig 

hebben in hun beroepsleven en hun privéleven (zoals premies bij geboorte, huwelijk 

of pensioen), met uitzondering van de inning van de GSD-bijdrage. 

 

4. Voor elke vermelde opdracht doet de DIBISS op dit ogenblik een beroep op eigen 

persoonsgegevens, waarvan hij zelf de authentieke bron is, voornamelijk over het 

loon en de arbeidstijd van de betrokkenen (DmfAPPL-persoonsgegevensbank) en 

over hun werkgever (DIBISS-werkgeversrepertorium). Wanneer die opdrachten op 

1 januari 2017 worden overgenomen door de FPD, moet die ook over de nodige 

persoonsgegevens kunnen beschikken om de continuïteit van de dienstverlening te 

waarborgen. 

 

5. Overeenkomstig de wet van 10 juli 20164 zal de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 

(RSZ) vanaf 1 januari 2017 als authentieke bron van de voornoemde 

persoonsgegevensbanken optreden. De nodige persoonsgegevens zouden bijgevolg 

door de FPD bij de RSZ geraadpleegd worden, met de tussenkomst van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ). Een substantieel deel van de 

persoonsgegevens uit de DmfAPPL-persoonsgegevensbank die de FPD nodig heeft, 

worden overigens nu reeds door hem geraadpleegd, met de tussenkomst van de 

KSZ en de vereniging zonder winstoogmerk Sigedis, in het kader van het project 

CAPELO5. Voor de uitvoering van de over te nemen bevoegdheden zouden deze 

persoonsgegevensstromen worden uitgebreid. 

                                                 
2
  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 houdend diverse wijzigingsbepalingen. 
3
  Voormelde wet van 18 maart 2016. 

4
  Wet van 10 juli 2016 tot toewijzing van nieuwe inningstaken aan en tot integratie van sommige 

opdrachten en een deel van het personeel van de Dienst voor Bijzondere socialezekerheidsstelsels in 

de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid alsmede tot regeling van diverse aangelegenheden met 

betrekking tot Famifed en de Federale Pensioendienst. 
5
  Beraadslaging nr. 10/059 van 6 juli 2010 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens 

aan de vereniging zonder winstoogmerk SIGEDIS en aan de Pensioendienst voor de 

Overheidssector in het kader van het project CAPELO. 
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6. Er moet worden opgemerkt dat het sectoraal comité in zijn beraadslaging nr. 13/126 

van 3 december 2013 heeft beslist, enerzijds, dat instanties die gemachtigd zijn om 

toegang te hebben tot de DmfAPPL-persoonsgegevensbank onder voorwaarden ook 

gemachtigd zijn om toegang te hebben tot de persoonsgegevens die er later aan 

toegevoegd worden en, anderzijds, dat de machtigingen voor de mededeling van 

DmfAPPL-persoonsgegevens in principe toegekend worden op het niveau van de 

betrokken persoonsgegevensblokken. 

 

 In aanvulling van de persoonsgegevens die de FPD reeds ontvangt, zou hij in het 

hogervermeld kader toegang hebben tot de hierna vermelde 

persoonsgegevensblokken, zowel in hun huidige samenstelling als in hun 

toekomstige samenstelling (de hier vermelde lijst van persoonsgegevens is 

bijgevolg niet exhaustief). 

 

Blok “bijdragen verschuldigd voor de werknemerslijn” 

 

In het kader van de opdrachten met betrekking tot het Gesolidariseerde 

Pensioenfonds (berekening van de responsabiliseringsbijdrage, ramingen op lange 

termijn, individuele pensioensimulaties op maat van een bestuur), moet de FPD 

kennis hebben van het exacte bedrag van de basispensioenbijdragen bestemd voor 

het GPF die de diverse bij het GPF aangesloten besturen betaald hebben. 

 

 Blok “tewerkstelling van de werknemerslijn” 

 

Het identificatienummer van de lokale eenheid en de NACE-code zijn voor de FPD 

noodzakelijk voor het beheer van het GPF. 

 

Het gebeurt regelmatig dat bij het GPF aangesloten besturen een herstructurering 

ondergaan waardoor bepaalde diensten en het in deze diensten tewerkgestelde 

(statutair) personeel worden ondergebracht bij één of meer andere lokale besturen, 

bijvoorbeeld bij de oprichting van een zorgbedrijf door één of meerdere openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn waarin verschillende diensten (zoals rust- en 

verzorgingstehuizen en kinderdagverblijven) worden ondergebracht. Deze 

personeelsoverdrachten hebben een invloed op de eventuele 

responsabiliseringsbijdrage van de bij de herstructurering betrokken besturen. De 

NACE-code en het identificatienummer van de lokale eenheid bieden de 

mogelijkheid om in geval van een toekomstige herstructurering de impact op de 

responsabiliseringsbijdrage te berekenen. 

 

blok “tewerkstelling – inlichtingen” 

 

Inlichtingen over het ter beschikking gesteld personeel zijn noodzakelijk voor het 

beheer van het Gesolidariseerde Pensioenfonds, in het kader van de berekening van 

de responsabiliseringsbijdrage. Verscheidene bij het GPF aangesloten besturen 

stellen statutair personeel ter beschikking, bijvoorbeeld terbeschikkingstelling van 

statutair ziekenhuispersoneel door een openbaar centrum voor maatschappelijk 
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welzijn of een vereniging van openbare centra voor maatschappelijk welzijn aan 

een openbaar of privaat ziekenhuis. Het deel van de responsabiliseringsbijdrage dat 

betrekking heeft op deze gedetacheerde personeelsleden zou geïsoleerd moeten 

kunnen worden, zodat het bestuur dit gedeelte desgevallend kan doorrekenen aan 

de (openbare of private) werkgever die deze statutaire personeelsleden ter 

beschikking gesteld krijgt. 

 

7. Daarnaast zouden de historische DmfAPPL-persoonsgegevens vanaf 2012 eenmalig 

worden overgedragen van de RSZ naar de FPD. Deze persoonsgegevens zouden 

verder worden geactualiseerd via de hierboven vermelde persoonsgegevensstromen. 

Samen met de persoonsgegevens van het nieuwe aangiftekwartaal worden 

regularisaties en achterstallen van de vorige aangiftekwartalen verstuurd. Deze 

vervangen in beginsel de voorheen opgenomen persoonsgegevens. Evenwel moet, 

in functie van de berekening van de jaarlijkse responsabiliseringsbijdrage, waarin 

ook de regularisaties met betrekking tot voorgaande kwartalen geïntegreerd worden, 

telkens het verschil kunnen worden berekend tussen de reeds geboekte 

persoonsgegevens en de nieuw verstuurde aangepaste persoonsgegevens. 

 

8. Voorts zou de FPD het werkgeversrepertorium raadplegen, voor het beheer van het 

Gesolidariseerde Pensioendienst, het beheer van de tweedepijlerregeling en het 

beheer van de Gemeenschappelijke Sociale Dienst. Een machtiging van het 

sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid is overigens slechts 

vereist indien de meegedeelde gegevens betrekking hebben op natuurlijke personen 

en dus niet indien zij betrekking hebben op werkgevers-rechtspersonen (zoals in 

deze het geval is). 

 

9. Voor de continuïteit van de dienstverlening moet vanaf 1 januari 2017 worden 

voorzien in een overgangsperiode die uiterlijk op 30 juni 2017 een einde zal nemen. 

Gedurende deze overgangsperiode zou de FPD rechtstreeks, dus zonder de 

tussenkomst van de KSZ, toegang krijgen tot de huidige toepassingen die bij de 

DIBISS zijn ontwikkeld en die een beroep doen op de DmfAPPL-

persoonsgegevensbank en het DIBISS-werkgeversrepertorium. Deze toepassingen 

zouden gedurende die overgangsperiode door de RSZ worden ondersteund. Dit 

moet de FPD in staat stellen om de nodige aanpassingen uit te voeren om de 

DIBISS-toepassingen en de persoonsgegevensstromen binnen de FPD operationeel 

te maken. Deze rechtstreekse toegang zal strikt beperkt worden tot een klein aantal 

personen tewerkgesteld in de dienst “financieel beheer van de pensioenstelsels van 

de ambtenaren” van de FPD, die de taken in het kader van de door de FPD 

overgenomen bevoegdheden van de DIBISS zal overnemen, en tot de personen die 

het beheer van de GSD zullen uitoefenen en hiervoor werden overgeheveld van de 

DIBISS naar de FPD. 

 

10. Het sectoraal comité wordt bijgevolg verzocht zich uit te spreken over het gebruik 

van de vermelde DmfAPPL-persoonsgegevens, de eenmalige overname van de 

historische DmfAPPL-persoonsgegevens vanaf het jaar 2012 en de rechtstreekse 

toegang, middels de DIBISS-toepassingen die tijdelijk door de RSZ worden 
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ondersteund, tot de DmfAPPL-persoonsgegevensbank en het DIBISS-

werkgeversrepertorium en dit uiterlijk tot 30 juni 2017.  

 

 

B. BEHANDELING 
 

11. 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. 

 

12. De FPD heeft bepaalde bevoegdheden overgenomen van de DIBISS, die zelf voor 

de uitvoering ervan gebruik maakt van eigen persoonsgegevens (dat gebruik van 

eigen persoonsgegevens vergde geen machtiging van het sectoraal comité). Nu wil 

de FPD vanaf 1 januari 2017 kunnen beschikken over dezelfde persoonsgegevens 

(met inbegrip van hun historiek), die op dat ogenblik beheerd zullen worden door 

de RSZ. Dat zou tijdelijk – gedurende zes maanden – geschieden met bestaande 

toepassingen, in afwachting van de ontwikkeling van nieuwe toepassingen. 

 

13. De mededeling beoogt gerechtvaardigde doeleinden, namelijk het beheer van het 

Gesolidariseerde Pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen, het 

beheer van de Gemeenschappelijke Sociale Dienst van de provinciale en lokale 

besturen en de uitvoering van de bevoegdheden in verband met de aanvullende 

pensioenen van de contractuele personeelsleden van de lokale besturen door de FPD 

als opvolger van de DIBISS. 

 

14. De mee te delen persoonsgegevens zijn, uitgaande van die doeleinden, relevant en 

niet overmatig. 

 

15. De mededeling geschiedt met de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid, met toepassing van artikel 14 van de hogervermelde wet van 15 januari 

1990, behalve in een overgangsperiode die uiterlijk op 30 juni 2017 verstrijkt. 

 

16. De verantwoordelijkheid voor de verwerking van de persoonsgegevens in elke 

voormelde fase berust bij de FPD, die aldus ten volle verantwoordelijk is voor het 

uitvoeren van de nodige veiligheidsmaatregelen en het verrichten van de nodige 

veiligheidscontroles. 

 

17. De FPD moet 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. 
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Gelet op het voorgaande machtigt 

 

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

van de gezondheid 

 

de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid om de persoonsgegevens uit de DmfAPPL en het 

werkgeversrepertorium op de hogervermelde wijze ter beschikking te stellen van de 

Federale Pensioendienst, voor het beheer van het Gesolidariseerde Pensioenfonds van de 

provinciale en plaatselijke besturen, het beheer van de Gemeenschappelijke Sociale 

Dienst van de provinciale en lokale besturen en de uitvoering van de bevoegdheden in 

verband met de aanvullende pensioenen van de tweede pijler van de contractuele 

personeelsleden van de lokale besturen, als opvolger van de Dienst voor de Bijzondere 

Socialezekerheidsstelsels. 

 

De Federale Pensioendienst moet worden beschouwd als de verantwoordelijke voor de 

verwerking van de persoonsgegevens en is aldus ten volle verantwoordelijk voor het 

uitvoeren van de nodige veiligheidsmaatregelen en het verrichten van de nodige 

veiligheidscontroles. 
 

 

 

 

 

 

 

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). 


