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

SCSZ/07/161

BERAADSLAGING NR. 07/058 VAN 6 NOVEMBER 2007 MET BETREKKING TOT
DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK
VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN HET ORGANISME VOOR FINANCIERING
VAN PENSIOENEN “FERNAND DELORY” MET HET OOG OP HET UITVOEREN
VAN DE OPDRACHTEN IN HET KADER VAN DE WET VAN 28 APRIL 2003
BETREFFENDE
DE
AANVULLENDE
PENSIOENEN
EN
HET
BELASTINGSTELSEL VAN DIE PENSIOENEN EN VAN SOMMIGE
AANVULLENDE VOORDELEN INZAKE SOCIALE ZEKERHEID
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
oktober 2007;
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.

A.

SITUERING EN ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1.1. De wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel
van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid
brengt met zich dat het Organisme voor Financiering van Pensioenen “Fernand
Delory” – het pensioenfonds van enerzijds de vereniging zonder winstoogmerk Smals,
opgericht overeenkomstig artikel 17bis van de wet van 15 januari 1990 houdende
oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en
anderzijds de vereniging zonder winstoogmerk eGov, opgericht overeenkomstig artikel
2 van de wet van 17 juli 2001 betreffende de machtiging voor de federale
overheidsdiensten om zich te verenigen met het oog op de uitvoering van werkzaamheden
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inzake informatiebeheer en informatieveiligheid – dient te kunnen beschikken over de
meest recente persoonsgegevens, zowel aangaande de actuele werknemers van Smals
en eGov (dat zijn de zogenaamde “actieve aangeslotenen”) als aangaande de gewezen
werknemers van Smals en eGov die rechten op een aanvullend pensioen genieten (dat
zijn de zogenaamde “passieve aangeslotenen”), teneinde hun rechten te kunnen
garanderen.
Het Organisme voor Financiering van Pensioenen “Fernand Delory” vraagt vooralsnog
jaarlijks aan de betrokkenen een bewijs van leven teneinde de uitbetaling van nietverschuldigde renten te vermijden. Deze administratieve belasting in hoofde van de
betrokkenen kan worden afgeschaft indien de nodige persoonsgegevens via het netwerk
van de sociale zekerheid beschikbaar zouden zijn.
Elk jaar dient het Organisme voor Financiering van Pensioenen “Fernand Delory” ook
een fiscale fiche naar de betrokkenen te versturen, op het juiste adres. Ook daartoe
heeft het nood aan correcte persoonsgegevens.
1.2. Bij het koninklijk besluit van 15 oktober 2004 tot uitbreiding van het netwerk van de
sociale zekerheid tot de pensioen- en solidariteitsinstellingen belast met het uitvoeren
van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het
belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake
sociale zekerheid, met toepassing van artikel 18 van de wet van 15 januari 1990
houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
werden een aantal artikelen van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en
organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid op de pensioen- en
solidariteitsinstellingen van toepassing verklaard.
Onverminderd de toepassing van artikel 2, § 4, van voormeld koninklijk besluit, betreft
het onder meer artikel 11 van de wet van 15 januari 1990, ingevolge hetwelk de
pensioen- en solidariteitsinstellingen ertoe gehouden zijn de persoonsgegevens die zij
nodig hebben voor het uitvoeren van de wet van 28 april 2003 uitsluitend bij de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid op te vragen, voor zover deze
persoonsgegevens in het netwerk van de sociale zekerheid beschikbaar zijn.
Dit betekent dat de pensioen- en solidariteitsinstellingen een beroep dienen te doen op
persoonsgegevens beschikbaar in het netwerk van de sociale zekerheid, bijvoorbeeld in
de DIMONA-persoonsgegevensbank (onmiddellijke aangifte van tewerkstelling), het
werkgeversrepertorium, het personeelsbestand van de bij de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke
Overheidsdiensten aangesloten werkgevers en de DMFA-persoonsgegevensbank
(multifunctionele aangifte).
1.3. Het Organisme voor Financiering van Pensioenen “Fernand Delory” wenst aldus door
het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid te worden
gemachtigd om mededeling te bekomen van enerzijds enige identificatiegegevens
betreffende de aangeslotenen (zowel de actieve als de passieve) en hun partner en
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anderzijds in voorkomend geval de datum van pensionering van de passieve
aangeslotenen.
De gewenste identificatiegegevens zouden worden opgezocht in het Rijksregister van
de natuurlijke personen. Het betreft voor de aangeslotenen en rentetrekkers het
identificatienummer van de sociale zekerheid, de naam, de voornaam, het adres, het
taalstelsel, het geslacht, de geboortedatum, de burgerlijke staat en de datum overlijden.
Het betreft voor de partner (echtgenoot of samenwonende) het identificatienummer van
de sociale zekerheid, de naam, de voornaam, het adres, de datum van het
samenlevingscontract en de datum van het huwelijk.
De datum van pensionering zou worden opgezocht in het Pensioenkadaster.
1.4. In uitvoering van de wet van 15 januari 1990 en haar uitvoeringsbesluiten verloopt de
mededeling van persoonsgegevens aan het Organisme voor Financiering van
Pensioenen “Fernand Delory” met tussenkomst van de 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 die, overeenkomstig 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.
2.2. Identificatiegegevens betreffende de aangeslotenen en hun partners
Met het oog op een efficiënt beheer van het betrokken stelsel van aanvullende
pensioenen dient het Organisme voor Financiering van Pensioenen “Fernand Delory”
te kunnen beschikken over identificatiegegevens betreffende de aangeslotenen om
aldus in staat te zijn de bij artikel 26 van de wet van 28 april 2003 opgelegde
verplichting tot het jaarlijks overmaken van een pensioenfiche aan de aangeslotenen
(op hun correct adres) na te komen, de jaarlijkse fiscale fiches aan de rentetrekkers te
versturen (op hun correcte adres) en, in geval van overlijden van een aangeslotene of
een rentetrekker, de eventueel volgens orde van voorrang aangeduide begunstigden te
contacteren of de uitbetaling van de rente stop te zetten; daartoe daartoe dient de
burgerlijke staat gekend te zijn en zijn ook correcte identificatiegegevens aangaande de
partner (echtgenoot of samenwonende) noodzakelijk.
Ingevolge artikel 113bis van de wet van 28 april 2003 hebben de pensioen- en
solidariteitsinstellingen, voor zover dit nodig is voor het uitvoeren van deze wet of haar
uitvoeringsbesluiten, toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en het
recht om het rijksregisternummer te gebruiken.
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2.3. Datum van pensionering van de passieve aangeslotenen
Het Organisme voor Financiering van Pensioenen “Fernand Delory” dient te kunnen
beschikken over de datum van pensionering van de passieve aangeslotenen. Een
aanvullend pensioen kan immers maar worden uitbetaald vanaf de ingangsdatum van
het pensioen.
2.4. Voormelde mededeling beantwoordt aan een rechtmatig doeleinde, met name het
uitvoeren van de opdrachten van het Organisme voor Financiering van Pensioenen
“Fernand Delory” in het kader van de wet van 28 april 2003 betreffende de
aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige
aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid.
De persoonsgegevens hebben uitsluitend betrekking op huidige en gewezen
werknemers van de verenigingen zonder winstoogmerk Smals en eGov.
De mee te delen persoonsgegevens lijken, uitgaande van dat doeleinde, ter zake
dienend en niet overmatig.
2.5. De voormelde mededeling zal gebeuren langs elektronische weg, met tussenkomst van
de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.
De meegedeelde persoongegevens zullen niet langer bewaard worden dan nodig voor
het verwezenlijken van hogervermeld doeleinde.

Om deze redenen, verleent
het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid
de machtiging om de hogervermelde persoonsgegevens volgens de hogervermelde
modaliteiten mee te delen aan het Organisme voor Financiering van Pensioenen “Fernand
Delory”, met het oog op het uitvoeren van zijn opdrachten in het kader van de wet van 28
april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen
en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid.

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)

