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

SCSZ/08/127
BERAADSLAGING NR. 08/036 VAN 1 JULI 2008 MET BETREKKING TOT DE
MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT HET PENSIOENKADASER AAN
HET FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN
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 de Sociale Zekerheid van 16 juni 2008;
Gelet op het verslag van de Voorzitter.

A.

ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1.1. Het Fonds voor Arbeidsongevallen werd bij beraadslaging nr. 94/10 van 10 mei 1994 van
het Toezichtscomité bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid gemachtigd om van
sommige instellingen van sociale zekerheid (de Rijksdienst voor Pensioenen, de
Administratie der Pensioenen, …) mededeling te krijgen van de begin- en einddatum van
het pensioen, van het soort pensioen, van de status van het pensioen (actief, opgeschort,
opgeheven) en van het recht op een pensioen bij een andere instelling. Dankzij deze
mededeling kan het Fonds voor Arbeidsongevallen haar controleopdracht uitvoeren met
betrekking tot de beperking van de cumulatiemogelijkheden van de rust- en
overlevingspensioenen enerzijds met de uitkeringen wegens arbeidsongevallen anderzijds.
1.2. Al deze gegevens zijn op dit ogenblik beschikbaar in het pensioenkadaster. Dit kadaster
wordt beheerd door de Rijksdienst voor Pensioenen en door het Rijksinstituut voor Ziekteen Invaliditeitsverzekering. Het bevat persoonsgegevens met betrekking tot de uitbetaalde
wettelijke en aanvullende pensioenvoordelen. De instanties die deze pensioenvoordelen
uitbetalen, moeten hiervan aangifte doen bij het pensioenkadaster.

De volgende persoonsgegevens zouden ter beschikking kunnen worden gesteld.
Identificatiegegevens met betrekking tot de instelling die het pensioenvoordeel uitbetaalt :
het uniek ondernemingsnummer en het aansluitingsnummer.
Identificatiegegevens met betrekking tot de rechthebbende op het pensioenvoordeel : het
identificatienummer van de sociale zekerheid, de naam, de voornaam, de geboortedatum,
de geboorteplaats, het volledige adres, het land, de gemeentecode, de landcode, het geslacht
en de code “taal briefwisseling”.
Persoonsgegevens met betrekking tot het recht op het pensioenvoordeel : het
identificatienummer van het pensioendossier, de periodiciteit van betaling (kapitaal,
maandelijks, jaarlijks, …), de begindatum van het pensioen (de datum vanaf wanneer de
betrokkene recht heeft op het pensioenvoordeel, …), de begindatum van het huidige recht
(de datum vanaf wanneer betrokkene recht heeft op het pensioenvoordeel voor de huidige
referteperiode), het soort pensioen of aanvullend voordeel (rustpension,
overlevingspensioen, pensioen van gescheiden echtgenoot, …), de administratieve of
juridische toestand van de rechthebbende (werknemer, zelfstandige, ambtenaar, …), de
soort werkgever (openbare of privésector), de code gezinslast (met of zonder gezinslast), de
code voordeel (het soort pensioenvoordeel), de aard van het voordeel (wettelijk pensioen,
extralegaal pensioen, …), de code alleenstaande / gezin, de oorsprong van het recht
(nationaal, buitenlands, supranationaal), de begindatum van wijziging van het recht en de
datum van afsluiting van het recht.
Persoonsgegevens met betrekking tot de uitbetaling van het pensioenvoordeel : het
brutobedrag, het bedrag vatbaar voor voorheffing, de munteenheid, het soort toepasbaar
indexcijfer, de waarde van het toepasbaar indexcijfer, de maand van uitbetaling, de
beginmaand van de referteperiode, de eindmaand van de referteperiode, de code partner ten
laste, het aantal kinderen ten laste, het aantal andere personen ten laste, het aantal
“specifieke regels”, de code van de betrokken speciale regel (vermindering van het
pensioen wegens cumulatie met een beroepsactiviteit, cumulatie van een rustpensioen met
een overlevingspensioen, toekenning minimumpensioen, …), de code ZIV-inhouding (de
aard van de inhouding ten voordele van het Rijksinstituut voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering), het teken van het bedrag van de solidariteitsbijdrage (positief of
negatief), het bedrag van de solidariteitsbijdrage, het percentage van de solidariteitsbijdrage
en het percentage van de voorheffing.
1.3. Het Fonds voor Arbeidsongevallen heeft voormelde persoonsgegevens uit het
pensioenkadaster nodig met het oog op de toepassing van de cumulatieregels bij de
pensionering krachtens artikel 42bis van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.
Krachtens dat artikel “kan de Koning bij een besluit vastgesteld na overleg in de
Ministerraad bepalen in welke mate en onder welke voorwaarden de cumulatie toegestaan
is van de ter uitvoering van deze wet toegekende prestaties en die welke krachtens andere
sociale zekerheids- of voorzorgsregelingen toegekend worden. Het Fonds voor
arbeidsongevallen wordt in de rechten gesteld van de betrokkene voor het gedeelte van de
prestaties dat niet met een pensioen mag worden samengevoegd”.

In artikel 8 van het koninklijk besluit van 12 december 2006 tot uitvoering van voormeld
artikel 42bis wordt bepaald dat “onverminderd de bepalingen van de wet van 15 januari
1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid,
de instellingen belast met de toekenning of de uitbetaling van de rust- of
overlevingspensioenen verplicht zijn alle gegevens en inlichtingen aan het Fonds voor
arbeidsongevallen mee te delen om het Fonds toe te laten de verplichtingen voortvloeiend
uit dit besluit uit te voeren. De betrokken instellingen bepalen in gemeen overleg de
uitvoeringsmodaliteiten van dit artikel”.
Er wordt eraan herinnerd dat het Fonds voor Arbeidsongevallen reeds gemachtigd is om
deze gegevens rechtstreeks te krijgen van de betrokken instellingen (beraadslaging n°94/10
van 10 mei 1994).
1.4. Het Fonds voor Arbeidsongevallen wenst over voormelde persoonsgegevens te beschikken
voor uitsluitend de wettelijke pensioenen (de « eerste pensioenpijler »).
Het Fonds voor Arbeidsongevallen heeft de voorziene pensioendatum nodig omdat dit hem
toelaat om de nodige schikkingen te treffen om aan de arbeidsongevallenverzekeraar te
vragen het kapitaal tijdig te storten teneinde te vermijden dat de bedragen onterecht aan de
slachtoffers of aan de rechthebbenden van een arbeidsongeval zouden worden gestort.
Bovendien wenst het Fonds voor Arbeidsongevallen de begin- en de einddatum van het
pensioen te kennen. De eerste datum moet hem toelaten de datum vast te leggen vanaf
welke de cumulatie werkelijk moeten worden toegepast en de tweede datum moet hem in
staat stellen de toepassing van de cumulatieregels op te heven indien de persoon niet meer
gepensioneerd is.
Aan de hand van het type pensioen kan worden nagegaan of het betrokken type pensioen
(rust- of overlevingspensioen van de eerste pensioenpijler) wel degelijk bedoeld wordt in
artikel 42bis van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.
De betaling van het pensioen (actief, opgeschort of opgeheven) stelt het Fonds voor
Arbeidsongevallen in staat om de cumulatieregels weldoordacht toe te passen. Indien het
recht niet wordt betaald gedurende een bepaalde tijd, dan zijn de cumulatieregels niet van
toepassing.
Ten slotte moet het Fonds voor Arbeidsongevallen de instelling kennen die het pensioen
uitbetaalt. Deze informatie is nuttig wanneer met de uitbetalende instelling contact moet
worden opgenomen voor bijkomende informatie.
1.5. De mededeling van persoonsgegevens, zowel door raadpleging van het pensioenkadaster
als door het beschikbaar stellen van mutaties, zal via tussenkomst van de Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid verlopen, overeenkomstig artikel 14 van de wet van 15 januari
1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

B.

BEHANDELING VAN DE AANVRAAG

2.1. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens binnen het netwerk van de sociale
zekerheid waarvoor krachtens artikel 15, § 1, 1ste lid, 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 is vereist.
2.2. De mededeling beoogt een wettelijk doeleinde, namelijk de uitvoering van de wettelijke en
reglementaire opdrachten van het Fonds voor Arbeidsongevallen. Het Fonds voor
Arbeidsongevallen heeft voor de uitvoering van haar opdrachten persoonsgegevens nodig
met betrekking tot het pensioenstatuut van de sociaal verzekerden van wie het een dossier
beheert.
Het pensioenkadaster bevat persoonsgegevens met betrekking tot de instelling die het
pensioenvoordeel uitbetaalt, de gerechtigde op het pensioenvoordeel, het recht op het
pensioenvoordeel en de uitbetaling van het pensioenvoordeel.
De mededeling van deze gegevens is relevant en niet overmatig ten opzichte van het
toegelichte doeleinde, namelijk de toepassing van de cumulatieregels bij de pensionering
krachtens artikel 42bis van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.
2.3. Het Fonds voor Arbeidsongevallen kan de mededeling van persoonsgegevens slechts
krijgen in de mate dat het een dossier beheert voor betrokkene en dat dit aan de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid werd aangegeven voor inschrijving in haar
verwijzingsrepertorium met vermelding van de beheerperiode van het dossier. De
persoonsgegevens uit het pensioenkadaster kunnen slechts worden verkregen voor de
betrokken periode en voor een periode van tien jaar die aan die periode voorafgaat.

Om deze redenen verleent
het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid
de machtiging aan het Fonds voor Arbeidsongevallen om via de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid en het pensioenkadaster mededeling te krijgen van voormelde persoonsgegevens, met
het oog op de realisatie van voormeld doeleinde.

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. 32-2741 83 11)

