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

SCSZ/08/099
BERAADSLAGING NR. 08/028 VAN 3 JUNI 2008 BETREFFENDE
MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DE VZW SIGEDIS

DE

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 auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 7 mei 2008;
Gelet op het verslag van de Voorzitter.

A.

SITUERING VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

1.

In de context van de vergrijzing van de bevolking en meer in het bijzonder in het kader
van de oprichting van het Zilverfonds en van het Generatiepact is een beter beheer van
de gegevens met betrekking tot de loopbanen van de wettelijke pensioenstelsels
noodzakelijk gebleken. In die context werd in toepassing van artikel 17bis van de wet
van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid en in toepassing van artikel 12 van het koninklijk besluit tot
uitvoering van titel III, hoofdstuk II van de wet van 23 december 2005 betreffende het
generatiepact de vzw SIGEDIS opgericht door de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP),
de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS), de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid (KSZ), de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de Federale
Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FOD SZ).

2.

Door de noodzaak om een nieuw beheersysteem van de loopbaangegevens van de
werknemers te ontwikkelen, wordt de mogelijkheid geboden om een meer aangepaste
structuur te implementeren die de volgende doelstellingen beoogt: de overheid in staat
stellen om de impact van de pensioenkosten voor de komende jaren beter te evalueren
en om relevante gegevens mee te delen aan de sociaal verzekerden waardoor ze het
moment waarop ze met pensioen gaan, beter kunnen beheren.
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3.

De vzw SIGEDIS heeft de volgende opdrachten:
- zorgen voor de toepassing van de uitvoeringsmaatregelen genomen krachtens artikel
8 van het Generatiepact voor wat de wettelijke pensioenstelsels betreft;
- op proactieve wijze meewerken aan de ontwikkeling van de verschillende aspecten
van de modernisering van de sociale zekerheid zoals onder meer bepaald in de wet
van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot leefbaarheid van
de wettelijke pensioenstelsels;
- elke opdracht realiseren die haar door de leden wordt toevertrouwd en waarvoor een
samenwerking tussen twee of meerdere leden aangewezen is;
- uit eigen beweging, op verzoek van de Minister, van de Nationale Arbeidsraad, van
de Centrale Raad van het bedrijfsleven of van één of meerdere leden, statistische
studies uitvoeren in verband met de gegevens waarvan ze het beheer verzekert;
- het operationeel informaticabeheer van de individuele rekening van de werknemers
overnemen en verbeteren zoals bepaald in het koninklijk besluit nr. 50 van 24
oktober 1967 en in de uitvoeringsbesluiten ervan van 12 december 1967 en 9
december 1968.
In dat perspectief bestaat de eerste opdracht van de vzw SIGEDIS in het uitbouwen van
het nieuwe beheersysteem van de loopbaangegevens van de werknemers (artikel 4 van
de statuten neergelegd op 2 mei 2006 als bijlage bij het Belgisch Staatsblad).

4.

Vroeger werd die laatste taak verricht door FB Verzekeringen, private maatschappij, in
de voortzetting van de bepalingen van artikel 1 van het koninklijk besluit van 12
december 1967, waarbij de Algemene Spaar- en Lijfrentekas (ASLK) werd belast met
het bijhouden van de individuele rekening van de werknemers. Deze maatschappij
werd in 1999 overgenomen door de private maatschappij Fortis. Om de continuïteit van
de openbare dienstverlening in alle gevallen te garanderen, werd echter een voorlopige
structuur in het leven geroepen. De vzw CIMIRE werd op 25 oktober 2001 opgericht
en kreeg als opdracht de uitvoering van de bepalingen van het koninklijk besluit nr. 50
van 24 oktober 1967, meer in het bijzonder van artikel 28, “het op een individuele
rekening brengen van de brutolonen van de werknemer, begrensd tot het bedrag
voorzien voor de afhouding der bijdragen inzake pensioen”, teneinde het binnen een
min of meer langere termijn aan de bevoegde openbare instellingen van sociale
zekerheid te kunnen overdragen. Er zou een einde worden gesteld aan de vzw CIMIRE
op het ogenblik dat de vzw SIGEDIS een nieuw beheersysteem van de
loopbaangegevens van de werknemers in productie neemt.

5.

Om de opdrachten te vervullen die haar worden toevertrouwd moet de vzw SIGEDIS
een beroep kunnen doen op dezelfde gegevens als haar voorgangers (ASLK, Fortis of
vzw CIMIRE). De mededelingen waarvoor het sectoraal comité van de sociale
zekerheid en van de gezondheid de machtiging heeft verleend, hebben betrekking op de
volgende gegevens, naast de desbetreffende technische gegevens:
- de basisidentificatiegegevens: naam, voornamen, geslacht, geboortedatum,
geboorteplaats, aangifte van het huidige adres in België, verblijfsplaats in België,
verblijfsadres in het buitenland en eventueel postadres via de diplomatieke post,
nationaliteit, burgerlijke staat, gezinshoofd (referentiepersoon), overlijden,
gezinssamenstelling en taalcode;

3
- de persoonsgegevens vervat in het SIS-kaartenregister: INSZ, kaartnummer, status
(actief, niet actief), begindatum van geldigheid en einddatum van geldigheid;
- de persoonsgegevens vervat in de DMFA en in de DMFA(PPL): identificatie van het
formulier, aanmaakdatum van het formulier, juiste huur van aanmaak van het
dossier, soort formulier, status van het attest, soort referentie, oorsprong van de
referentie, referentienummer, jaar en kwartaal van de aangifte, inschrijvingsnummer
RSZ, begrip curatele, uniek ondernemingsnummer, netto te betalen bedrag,
omzetting naar stelsel 5, begindatum van de vakantie, werkgeverscategorie waarvoor
een niet persoonsgebonden bijdrage is verschuldigd, werknemerscode voor een niet
persoonsgebonden bijdrage, berekeningsbasis van de niet persoonsgebonden
bijdrage, bedrag van de niet persoonsgebonden bijdrage, volgnummer natuurlijke
persoon, identificatienummer van de sociale zekerheid – (INSZ), nummer van de
sociale identiteitskaart, naam van de werknemer, voornaam van de werknemer, eerste
letter van de tweede voornaam van de werknemer, geboortedatum van de
werknemer, gemeente – geboorteplaats van de werknemer, landcode van de
geboorteplaats van de werknemer, geslacht van de werknemer, nationaliteit van de
werknemer, straat van de werknemer, huisnummer van de werknemer, bus van de
werknemer, postcode van de werknemer, gemeente van de werknemer, landcode van
de werknemer, referentie gebruiker – natuurlijke persoon, categorie van de
werkgever, werknemerscode, begindatum van het kwartaal voor de sociale
zekerheid, einddatum van het kwartaal voor de sociale zekerheid, begrip
grensarbeider, activiteit ten opzichte van het risico, identificatienummer van de
locale eenheid, referentie gebruiker – werknemerslijn, tewerkstellingsnummer,
begindatum van de tewerkstelling, einddatum van de tewerkstelling, nummer van het
paritair comité, aantal dagen per week van het arbeidsstelsel, soort contract,
gemiddeld aantal uren per week van de maatman, gemiddeld aantal uren per week
van
de
werknemer,
maatregel
tot
reorganisatie
van
het
werk,
tewerkstellingsbevorderende maatregel, statuut van de werknemer, begrip
gepensioneerde, soort opleiding, wijze van bezoldiging, functienummer, klasse van
het vliegend personeel, uitbetaling in tienden of twaalfden, referentie gebruiker –
tewerkstelling van de werknemerslijn, rechtvaardiging van de dagen, µ (= Q/S)
berekenen, aard van de uitkering, arbeidsongeschiktheidspercentage, bedrag van de
uitkering, refertebrutoloon, bijdrage refertebrutoloon,
aantal refertedagen,
begindatum van de onderwerpingsperiode, einddatum van de onderwerpingsperiode,
loon student, bijdrage student, aantal dagen student, code bijdrage brugpensioen,
aantal maanden brugpensioen, bijdrage brugpensioen, lijnnummer prestatie, code
prestatie, aantal dagen van de prestatie, aantal uren van de prestatie, aantal
vliegminuten, lijnnummer bezoldiging, code bezoldiging, frequentie van de betaling
van de premie in maanden, loonpercentage op jaarbasis, loon, werknemerscode
bijdrage, soort bijdrage, berekeningsbasis van de bijdrage, bedrag van de bijdrage,
code vermindering, berekeningsbasis van de vermindering, bedrag van de
vermindering, begindatum van het recht op de vermindering, aantal maanden
beheerskosten ESS, INSZ van de vervangen persoon, INSZ van de persoon die het
recht op de vermindering heeft geopend, oorsprong van het attest, volgnummer detail
vermindering, bedrag van de vermindering – detail, registratienummer van het
arbeidsreglement, datum van oorsprong van het recht, gemiddelde wekelijkse
arbeidsduur vóór de arbeidsduurvermindering, gemiddelde wekelijkse arbeidsduur na
de arbeidsduurvermindering, volgnummer detail vermindering, datum van oorsprong
van het recht, gemiddelde wekelijkse arbeidsduur vóór de arbeidsduurvermindering,
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gemiddelde wekelijkse arbeidsduur na de arbeidsduurvermindering datum waarop
een benoemd personeelslid sinds 6 maanden of meer ziek is, extra in de horeca,
maatregel voor de non-profitsector, uurloon, uurloon in duizendsten van een euro,
begrip werkgever, nummer van het paritair comité, begrip soort akkoord van de
bijkomende
uitkering,
begrip
halftijdse
loopbaanonderbreking,
begrip
prestatievrijstelling, begrip vervanging conform een CAO, datum van de eerste
toekenning van de bijkomende uitkering, identificatienummer van de sociale
zekerheid – INSZ van de vervanger, maatregelen voorzien in geval van
werkhervatting, werknemerscode bijdrage, soort bijdrage, begrip aanpassing van het
bedrag van de bijkomende uitkering, bedrag van de bijkomende uitkering, aantal
maanden – uitkering, bedrag van de bijdrage, volgnummer bedrijfswagen en nummer
van de plaat;
- de persoonsgegevens vervat in de gegevensstromen volgend op de DMFA en de
aangiften van sociale risico’s: attestnummer, situatienummer, aard van het attest,
aanmaakdatum, kwartaal, INSZ, naam, voornaam, begindatum, einddatum, soort
recht, datum van de beslissing, attestnummer, situatienummer, aard van de
registratie, aanmaakdatum, vakantiejaar, arbeidsstelsel, code “wettelijke vakantie”,
bruto enkel vakantiegeld, bruto dubbel vakantiegeld, vakantiedagen (voltijds
equivalent) in het stelstel van 5 dagen met (recht op) honderdsten, code “vakantie
CAO algemeen bindend verklaard”, bruto vakantiegeld, vakantiedagen (voltijds
equivalent) in het stelsel van 5 dagen met (recht op) honderdsten, loopbaangegevens
van de werklozen (volledig, tijdelijk, brugpensioen) & werknemers in
loopbaanonderbreking (het INSZ van de werkloze of van de werknemer in
loopbaanonderbreking, het refertejaar, code arbeidsovereenkomst (‘02’
bediende/’01’ arbeider/’03’ mijnwerker), code van het werkloosheidsbureau (op
31/12 van het refertejaar), code artikel: aard van de werkloosheid of van de
loopbaanonderbreking) (uitbetaald of opgenomen), aantal uitkeringen: totaal van de
uitbetaalde werkloosheidsuitkeringen of gerecupereerde uitgaven), deeltijdse
werknemers met behoud van rechten (uitgezonderd tijdelijke werkloosheid) (het
INSZ, het refertejaar, aanwijzing van onderwerping aan de sociale zekerheid van de
werknemers, RSZ / RSZPPO / KBO inschrijvingsnummer, code van het
werkloosheidsbureau, datum waarop het statuut van werknemer met behoud van
rechten wordt toegekend, datum van aanwerving (en einddatum) van de deeltijdse
arbeidsovereenkomst, aanwijzing van gerechtigde op de inkomenswaarborguitkering
voor elke maand van het refertejaar), periode van inactiviteit wegens tijdelijke
werkloosheid (het INSZ, RSZ / RSZPPO / KBO inschrijvingsnummer,
werknemerscode van de RSZ, nummer paritair comité, aanwervingsdatum van de
arbeidsovereenkomst, intern tewerkstellingsnummer, statuut van de werknemer,
soort tijdelijke werkloosheid (10 mogelijkheden), aantal uren tijdelijke werkloosheid,
aantal uitkeringen, aantal geweigerde uren van tijdelijke werkloosheid
(sanctie/uitsluiting), aantal geweigerde uitkeringen van tijdelijke werkloosheid
(sanctie/uitsluiting), en de periode van inactiviteit of van toegelaten deeltijdse
werkhervattingen ingeval van ziekte (het INSZ, RSZ / RSZPPO / KBO
inschrijvingsnummer, werknemerscode van de RSZ, nummer van het paritair comité,
aanwervingsdatum van de arbeidsovereenkomst, intern tewerkstellingsnummer,
statuut van de werknemer, normale gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van de
sociaal verzekerde, normale gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van een voltijdse
werknemer, soort dagen van inactiviteit, aantal dagen inactiviteit, soort uitkering,
aard van de uitkering, begindatum van de uitkering, einddatum van de uitkering);
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- de persoonsgegevens uit de DIMONA: situatie van de gegevens, nummer
ontvangstbewijs, volgnummer, DIMONA-nummer, INSZ-nummer van de
werknemer, inschrijvingsnummer, paritair comité, code aangifte, datum
indiensttreding, datum uitdiensttreding, gegevens van de werknemer (code RSZ /
RSZPPO, ondernemingsnummer, versienummer van de aangifte, filler, code uitlezen
kaart, SIS-kaartnummer, naam, voornaam 1, eerste letter voornaam 2, geslacht,
geboortedatum, geboorteplaats, code land van geboorte, straat, nummer, bus,
postcode, gemeente, landcode, commentaar, filler), gegevens van de werkgever
(taalcode, benaming, juridische vorm, adres, bus, postcode, gemeente, landcode,
categorie, ESS hoofdzetel, ESS vestiging, aansluitingsnummer bij het ESS, SISkaartnummer, INSZ-nummer, commentaar, filler), gegevens van de gebruiker
(inschrijvingsnummer gebruiker, benaming gebruiker, adres gebruiker, bus
gebruiker, postcode gebruiker, gemeente gebruiker, landcode gebruiker,
ondernemingsnummer, filler), gegevens van de overeenkomst, (nummer 1 C3.2A,
nummer 2 C3.2A, soort werknemer, subeenheid, nummer vestigingseenheid, filler),
gegevens onderneming student (naam van de onderneming, adres van de
onderneming, bus, postcode, gemeente, landcode, filler), opvolgingsgegevens (datum
van ontvangst, uur van ontvangst, status van de aangifte, controlestatuut van de
werkgever, controlestatuut van de werknemer RSZ, controlestatuut van de
werknemer CIMIRe, controlestatuut van de overeenkomst, code oorsprong (soort
aankomst), controledatum van de werkgever, controledatum van de werknemer RSZ,
controledatum van de werknemer CIMIRe, controledatum van de overeenkomst,
datum van versturen van het bericht, soort verzending, instelling die de bijwerking
heeft verricht, personeelslid dat de bijwerking heeft verricht, filler), gegevens van de
RKW (nummer kinderbijslagfonds van de werkgever, nummer kinderbijslagdossier
van de werkgever);
- de persoonsgevens vervat in het werkgeversrepertorium van de RSZ en van de
RSZPPO:
situatiedatum,
inschrijvingsnummer
RSZ(PPO),
uniek
ondernemingsnummer, code RSZ(PPO)-repertorium, administratief stelsel,
taalstelsel, inschrijvingsdatum, datum van schrapping, sociaal secretariaat of full
services agentschap, aansluitingskwartaal, vorig nummer sociaal secretariaat of full
services agentschap, dienstverlener, begindatum dienstverlener, einddatum
dienstverlener, gemeentecode van de maatschappelijke zetel, datum laatste
bijwerking, juridische vorm, INSZ werkgever (natuurlijke persoon), soort werkgever,
BTW-nummer, code onroerende sector / bouwsector, voornaamste NACE-code,
voornaamste NACE-code 2008, naam maatschappelijke zetel, straat + nr. van de
maatschappelijke zetel, bus van de maatschappelijke zetel, postcode van de
maatschappelijke zetel, gemeente van de maatschappelijke zetel, elektronisch adres,
telefoonnummer, faxnummer, aantal gevonden curatoren / mandatarissen (max. 10),
code curator / mandataris , naam curator / mandataris, straat + nr. van de curator /
mandataris, bus van de curator / mandataris, postcode van de curator / mandataris,
gemeente van de curator / mandataris, naam van de curator / mandataris, KBO-nr.
van de curator, INSZ van de curator, code taalstelsel van de curator, elektronisch
adres van de curator, landcode curator, hoedanigheidscode curator, naam van de
curator / mandataris, straat + nr. van de curator / mandataris, bus van de curator /
mandataris, postcode van de curator / mandataris, gemeente van de curator /
mandataris, aantal gevonden categorieën (max. 30), werkgeverscategorie,
inschrijvingsdatum, datum van schrapping, categorie van oorsprong, categorie van
bestemming, NACE-code, NACE-code 2008, gemeentecode van de exploitatiezetel,
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code belangrijkheid, code gemiddelde belangrijkheid, code regionalisering, code
taaldecreet, code FSO, code uitsluitend leerlingen, code bijdrage 2de pensioenpijler –
arbeiders, code bijdrage 2de pensioenpijler – bediende, aantal gevonden transfers
(max. 200), oorspronkelijk inschrijvingsnummer, oorspronkelijk uniek
ondernemingsnummer, inschrijvingsnummer van bestemming, datum van
inwerkingtreding, code hervatting, aantal gevonden mutatieredenen (max. 100) en de
mutatiereden.

B.

ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG

6.

Het betreft een mededeling van persoonsgegevens waarvoor een principiële machtiging
van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid is vereist
krachtens artikel 15 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie
van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.
De mededeling beoogt een wettig doeleinde, namelijk het overnemen van en het
verbeteren van het operationeel informaticabeheer van de individuele pensioenrekening
van de werknemers zoals vastgelegd in het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober
1967 en in de uitvoeringsbesluiten van 12 december 1967 en 9 december 1968.
De (hierboven vermelde) persoonsgegevens die worden gevraagd, zijn uitgaande van
dat doeleinde relevant en niet overmatig. Voormelde gegevensuitwisseling is immers
noodzakelijk voor de vzw SIGEDIS opdat ze de individuele pensioenrekeningen van de
werknemers zou kunnen beheren, hoofdzakelijk maar niet uitsluitend voor de
Rijksdienst voor Pensioenen, zoals beschreven in artikel 28, 2de lid, van het koninklijk
besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor
werknemers en in de betrokken uitvoeringsbesluiten.

7.

Bovendien heeft het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid
elke stroom reeds onderzocht ten aanzien van de principes van doelmatigheid en
evenredigheid in het kader van de aanvragen ingediend door de voorgangers van de vzw
SIGEDIS.

8.

De mededeling van de persoonsgegevens en van de desbetreffende technische gegevens
zal geschieden via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid overeenkomstig artikel
14 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, dit garandeert dat de mededeling enkel
betrekking zal hebben op de gegevens die reeds aan de vzw CIMIRE worden
overgemaakt.
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Om deze redenen is,
het sectoraal comité van de sociale zeherheid en van de gezondheid
van oordeel dat de aan de ASLK, FORTIS en de vzw CIMIRE verleende machtigingen, met
het oog op het beheer van de individuele rekening van de werknemers zoals vastgelegd in het
koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 en in de uitvoeringsbesluiten ervan van 12
december 1967 en 9 december 1968, van toepassing zijn op de vzw SIGEDIS, voor zover ze
met dezelfde opdrachten is belast.

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 : Sint-Pieterssteenweg 375 – 1040 Brussel
(tel. 32-2-741 83 11)
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