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SCSZ/07/007

BERAADSLAGING NR. 07/004 VAN 9 JANUARI 2007 MET BETREKKING TOT DE
MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE VERENIGING ZONDER
WINSTOOGMERK CIMIRE AAN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN MET
HET OOG OP DE CONTROLE VAN HET STATUUT VAN GEPENSIONEERDE
WERKNEMERS
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;
Gelet op de aanvraag van de Rijksdienst voor Pensioenen van 6 december 2006;
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 13
december 2006;
Gelet op het verslag van de heer Willem Debeuckelaere.

A.

ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1.1. Ingevolge artikel 25 van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende
het rust- en overlevingspensioen voor werknemers zijn het rust- en
overlevingspensioen, uitgezonderd in de gevallen en onder de voorwaarden bepaald bij
koninklijk besluit, slechts uitbetaalbaar indien de gerechtigde geen beroepsarbeid
uitoefent en indien hij geen vergoeding wegens ziekte, invaliditeit of onvrijwillige
werkloosheid noch een uitkering wegens loopbaanonderbreking, wegens tijdskrediet of
wegens het verminderen van de arbeidsprestaties noch een aanvullende vergoeding
toegekend in het kader van een conventioneel brugpensioen geniet.
Overeenkomstig artikel 39 van hetzelfde koninklijk besluit bepaalt de Koning de
nadere regels met betrekking tot de controle van de beroepsbezigheid die door de
pensioengerechtigde wordt voorgezet of hervat.
1.2. Artikel 64 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het
algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers
bepaalt de draagwijdte van het begrip “beroepsarbeid” en voorziet de voorwaarden
waaronder de pensioengerechtigde alsnog een beroepsbezigheid mag uitoefenen.
Deze voorwaarden betreffen hoofdzakelijk een beperking van het bruto-inkomen dat
betrokkene of diens echtgenoot met hun beroepsbezigheid mogen verdienen. Indien het
vastgestelde bruto-inkomen wordt overschreden, wordt de betaling van het pensioen,
naargelang het percentage van de overschrijding, hetzij volledig hetzij gedeeltelijk
geschorst. Het bedrag van de toegelaten beroepsinkomsten verschilt onder meer in
functie van de aard van de beroepsactiviteit, de leeftijd en de aard van het pensioen.
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Voorts dient de beroepsbezigheid overeenkomstig artikel 64bis van hetzelfde
koninklijk besluit te worden aangegeven aan de Rijksdienst voor Pensioenen, zowel
door de betrokkene zelf als door diens werkgever. Artikel 64ter van hetzelfde
koninklijk besluit voorziet evenwel dat een aangifte in beginsel niet vereist is voor de
gerechtigden die de volle leeftijd van vijfenzestig jaar bereikt hebben.
1.3. Momenteel stelt de vereniging zonder winstoogmerk CIMIRE reeds persoonsgegevens
ter beschikking van de Rijksdienst voor Pensioenen, met het oog op de toepassing door
deze laatste van de wettelijke en reglementaire bepalingen met betrekking tot de
pensioenen, in het bijzonder persoonsgegevens met betrekking tot de loopbaan die
nodig zijn voor het berekenen van de pensioenen.
De vereniging zonder winstoogmerk CIMIRE is belast met het beheer van de
individuele rekening van de werknemers, voornamelijk maar niet uitsluitend ten
behoeve van de Rijksdienst voor Pensioenen, zoals omschreven in artikel 28, tweede
lid, van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en
overlevingspensioen voor werknemers en de betrokken uitvoeringsbesluiten. CIMIRE
kan bijgevolg beschouwd worden als een onderaannemer van de Rijksdienst voor
Pensioenen. Overeenkomstig artikel 2, § 1, van het koninklijk besluit van 4 februari
1997 tot organisatie van de mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard
tussen instellingen van sociale zekerheid is een machtiging van het Sectoraal comité
van de sociale zekerheid niet vereist voor de mededeling van persoonsgegevens tussen
een instelling van sociale zekerheid en haar onderaannemer. De verdere mededeling
door CIMIRE aan de Rijksdienst voor Pensioenen van elektronische berichten
waarover CIMIRE reeds kan beschikken, vergt bijgevolg geen machtiging van het
Sectoraal comité van de sociale zekerheid. Ingevolge artikel 3 van hetzelfde koninklijk
besluit dient de mededeling evenmin met tussenkomst van de Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid te geschieden.
1.4. De Rijksdienst voor Pensioenen wenst nu, met het oog op de controle van de
betaalbaarstelling van het pensioen, een beroep te kunnen doen op de
persoonsgegevens vervat in de elektronische berichten A820-L (persoonsgegevensbank
met betrekking tot de aangiftes aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke
Overheidsdiensten), A037/L037 (persoonsgegevens met betrekking tot de periodes van
inactiviteit wegens tijdelijke werkloosheid), A052/L051/L052 (persoonsgegevens met
betrekking tot de periodes van inactiviteit of van toegelaten deeltijdse werkhervattingen
in geval van ziekte) en A038/L038 (persoonsgegevens met betrekking tot de jaarlijkse
vakantie).
Deze persoonsgegevens hebben betrekking op sociaal verzekerden aan wie de
Rijksdienst voor Pensioenen een rust- en/of overlevingspensioen uitbetaalt (zowel in
het stelsel van de werknemers als in het stelsel van de zelfstandigen).
Krachtens artikel 34 van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967
betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen worden de rust- en
overlevingspensioenen van zelfstandigen betaald door de Rijksdienst voor Pensioenen,
voor rekening van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen.
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De Rijksdienst voor Pensioenen staat ingevolge artikel 36 eveneens in voor de
terugvordering van ten onrechte betaalde uitkeringen. Daarenboven kent het koninklijk
besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en
overlevingspensioen der zelfstandigen, meer bepaald de artikelen 184 en 185, aan de
Rijksdienst voor Pensioenen de opdracht toe om bepaalde onvoorwaardelijke
pensioenen van zelfstandigen uit te betalen.
1.5. De Rijksdienst voor Pensioenen wenst voor de betrokken sociaal verzekerden te
kunnen nagaan of zij al dan niet beschikken over beroeps- of vervangingsinkomens,
vermits deze een invloed kunnen hebben op de betaalbaarstelling van de pensioenen.
Indien het beroepsinkomen voor een kalenderjaar het toegelaten bedrag met vijftien
procent of meer overschrijdt, wordt de betaling van het pensioen voor dat jaar volledig
geschorst en zullen de ten onrechte ontvangen pensioenbedragen dienen te worden
terugbetaald.
Indien het beroepsinkomen voor een kalenderjaar het toegelaten bedrag met minder dan
vijftien procent overschrijden, wordt voor dat jaar de betaling van een percentage van
het pensioen geschorst. Dat percentage is gelijk aan het percentage waarmee het
beroepsinkomen het toegelaten bedrag overschrijdt. De ten onrechte ontvangen
pensioenbedragen zullen dienen te worden terugbetaald.
1.6. De persoonsgegevens zouden vooralsnog worden meegedeeld met tussenkomst van de
vereniging zonder winstoogmerk CIMIRE, in afwachting van de implementatie van de
mogelijkheid om een beroep te doen op het Pensioenkadaster.
Het Pensioenkadaster behelst, overeenkomstig artikel 9bis van de wet van 15 januari
1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid, een pensioenpersoonsgegevensbank met betrekking tot de wettelijke
ouderdoms-, rust-, anciënniteits- en overlevingspensioenen alsook met betrekking tot
alle andere als zodanig geldende Belgische en buitenlandse voordelen en met
betrekking tot de voordelen bedoeld als aanvulling van een pensioen, zelfs als dit
laatste niet is verworven, en toegekend, hetzij bij toepassing van wettelijke,
reglementaire of statutaire bepalingen die voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst,
een ondernemingsreglement, een collectieve ondernemings- of sectoriële
overeenkomst.
Het Sectoraal comité van de sociale zekerheid zal zich evenwel nog over deze nieuwe
werkwijze dienen uit te spreken.

B.

BEHANDELING VAN DE AANVRAAG

2.1. Elektronisch bericht A820-L
Aan de hand van het elektronisch bericht A820-L heeft de Rijksdienst voor Pensioenen
toegang tot persoonsgegevens uit de aangiftes aan de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke
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Overheidsdiensten. Het elektronisch bericht bevat, behalve enkele administratieve
gegevens, persoonsgegevens over de werkgever, de werknemer, de tewerkstelling, de
prestaties en de bezoldigingen.
De vereniging zonder winstoogmerk CIMIRE werd bij beraadslaging nr. 02/110 van 3
december 2002 door het Toezichtscomité bij de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid gemachtigd om mededeling te bekomen van het elektronisch bericht A820L. Het Toezichtscomité was van oordeel dat de persoonsgegevens inzake tewerkstelling
en bezoldiging de betrokken instellingen van sociale zekerheid in staat stelt om de
rechten van de betrokken sociaal verzekerden te bepalen en te controleren en om de
eigen basisbestanden te corrigeren.
De verdere mededeling van het elektronisch bericht A820-L door CIMIRE aan de
Rijksdienst voor Pensioenen vergt, overeenkomstig artikel 2, § 1, van het koninklijk
besluit van 4 februari 1997 tot organisatie van de mededeling van sociale gegevens van
persoonlijke aard tussen instellingen van sociale zekerheid geen machtiging van het
Sectoraal comité van de sociale zekerheid. Ingevolge artikel 3 van hetzelfde koninklijk
besluit dient de mededeling evenmin met tussenkomst van de Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid te geschieden.
Het Sectoraal comité van de sociale zekerheid is van mening dat het gebruik dat de
Rijksdienst voor Pensioenen van de persoonsgegevens wil maken, beantwoordt aan een
rechtmatig doeleinde, met name de controle inzake de uitbetaalbaarstelling van
pensioenen. De Rijksdienst voor Pensioenen is ertoe gehouden om na te gaan of sociaal
verzekerden aan wie hij een pensioen uitbetaalt al dan niet beroepsarbeid uitoefenen en
om vervolgens te beoordelen of deze beroepsarbeid al dan niet gevolgen heeft voor de
uitbetaling van het pensioen.
De persoonsgegevens zijn, uitgaande van dat doeleinde, ter zake dienend en niet
overmatig. De Rijksdienst voor Pensioenen heeft in het kader van zijn controleopdracht
immers nood aan persoonsgegevens met betrekking tot de tewerkstelling en de
bezoldiging. Het bedrag van de bezoldiging dient te worden getoetst aan de
grensbedragen voorzien in het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling
van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor
werknemers.
Indien de bezoldiging tot gevolg heeft dat het grensbedrag wordt overschreden, wordt
verder onderzoek ingesteld, dat kan leiden tot een schorsing of een vermindering van
het pensioen. Indien het een pensioen als zelfstandige betreft, worden de resultaten van
het onderzoek door de Rijksdienst voor Pensioenen aan het Rijksinstituut voor de
Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen meegedeeld.
2.2. Elektronisch bericht A037/L037
Het elektronisch bericht A037/L037 bevat hoofdzakelijk persoonsgegevens met
betrekking tot de periodes van inactiviteit wegens tijdelijke werkloosheid.
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Zowel CIMIRE als de Rijksdienst voor Pensioenen werden reeds bij beraadslaging nr.
02/110 van 3 december 2002door het Toezichtscomité bij de Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid gemachtigd om mededeling te bekomen van dit elektronisch bericht,
respectievelijk voor het bijhouden van de individuele rekening van de werknemers
(deze individuele rekeningen bevatten zowel persoonsgegevens inzake de effectief
gewerkte periodes als persoonsgegevens inzake de periodes van inactiviteit en vormen
het basisbestand voor onder andere de toepassing van de wettelijke en reglementaire
bepalingen inzake pensioenen) en voor de controle op de toegelaten arbeid voor
gepensioneerden (daartoe dienen de dagen afwezigheid wegens tijdelijke werkloosheid
gekend te zijn).
De Rijksdienst voor Pensioenen zou de persoonsgegevens aanwenden met het oog op
de toepassing van artikel 25 van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967
betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, ingevolge hetwelk het
rust- en overlevingspensioen in beginsel slechts uitbetaalbaar zijn voor zover de
gerechtigde geen vergoeding wegens onvrijwillige werkloosheid geniet.
De persoonsgegevens zouden aan de Rijksdienst voor Pensioenen worden meegedeeld
door CIMIRE.
2.3. Elektronisch bericht A052/L051/L052
De Rijksdienst voor Pensioenen werd reeds bij beraadslaging nr. 02/110 van 3
december 2002 door het Toezichtscomité bij de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid gemachtigd om in het kader van zijn opdrachten door middel van dit
elektronisch bericht mededeling te bekomen van persoonsgegevens met betrekking tot
de periodes van inactiviteit of van toegelaten deeltijdse werkhervattingen in geval van
ziekte. Bij dezelfde beraadslaging werd ook CIMIRE gemachtigd om mededeling te
bekomen van het elektronisch bericht A052/L051/L052.
Ingevolge artikel 25 van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende
het rust- en overlevingspensioen voor werknemers zijn het rust- en
overlevingspensioen, uitgezonderd in de gevallen en onder de voorwaarden bepaald bij
koninklijk besluit, slechts uitbetaalbaar indien de gerechtigde geen vergoeding wegens
ziekte of invaliditeit geniet.
De Rijksdienst voor Pensioenen dient te kunnen nagaan wat het statuut van de
betrokken sociaal verzekerde is teneinde te kunnen oordelen over de betaalbaarstelling
van de pensioenen.
De persoonsgegevens zouden aan de Rijksdienst voor Pensioenen worden meegedeeld
door CIMIRE.
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2.4. Elektronisch bericht en A038/L038
CIMIRE heeft overeenkomstig beraadslaging nr. 02/110 van 3 december 2002 van het
Toezichtscomité bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid toegang tot de
persoonsgegevens inzake de jaarlijkse vakantie vervat in dit elektronisch bericht.
Bij het vaststellen van het beroepsinkomen van een sociaal verzekerde overeenkomstig
artikel 64 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het
algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers
dient tevens rekening te worden gehouden met het vakantiegeld dat aan de betrokkene
wordt toegekend.
CIMIRE, dat de persoonsgegevens reeds bekomt met het oog op het bijhouden van de
individuele rekening van werknemers, zou ze verder overmaken aan de Rijksdienst
voor Pensioenen, om deze laatste aldus in staat te stellen zijn controleopdracht met
betrekking tot de betaalbaarstelling van pensioenen te vervullen.
2.5. Overeenkomstig beraadslaging nr. 02/110 van 3 december 2002 is CIMIRE reeds
gemachtigd om mededeling te bekomen van de vier hogervermelde elektronische
berichten, met het oog op het bijhouden van de individuele rekening van werknemers.
De verdere mededeling van deze elektronische berichten aan de Rijksdienst voor
Pensioenen beantwoordt aan een rechtmatig doeleinde, met name de controle met
betrekking tot de betaalbaarstelling van pensioenen.
De meegedeelde persoonsgegevens lijken bovendien, uitgaande van dat doeleinde, ter
zake dienend en niet overmatig.
2.6. Zodra de voormelde controleopdracht (ook voor andere categorieën van
gepensioneerden) kan worden vervuld door middel van een toegang tot het
Pensioenkadaster, bedoeld in artikel 9bis van de wet van 15 januari 1990 houdende
oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, zal van
deze mogelijkheid gebruik worden gemaakt.
Daartoe is evenwel een nieuwe tussenkomst van het Sectoraal comité van de sociale
zekerheid vereist.
In afwachting zouden de betrokken persoonsgegevens aan de Rijksdienst voor
Pensioenen worden meegedeeld met tussenkomst van de vereniging zonder
winstoogmerk CIMIRE.
2.7. Bij de verwerking van de persoonsgegevens dient rekening te worden gehouden 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, verleent
het Sectoraal comité van de sociale zekerheid
aan de vereniging zonder winstoogmerk CIMIRE een machtiging om mededeling te bekomen
van de hogervermelde elektronische berichten, met het oog op de verdere mededeling ervan
aan de Rijksdienst voor Pensioenen, in het kader van diens controleopdracht met betrekking
tot de betaalbaarstelling van pensioenen.

Willem DEBEUCKELAERE
Voorzitter

