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

SCSZ/08/188

BERAADSLAGING NR 08/070 VAN 2 DECEMBER 2008 MET BETREKKING TOT
DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK
VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN INRICHTERS VAN EEN STELSEL VAN
AANVULLENDE PENSIOENEN EN PENSIOENINSTELLINGEN MET HET OOG
OP HET UITVOEREN VAN HUN TAKEN 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, eerste lid;
Gelet op de aanvraag van de Vereniging van Sectorale Instellingen van 29 oktober 2008;
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 3
november 2008;
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.

1.

ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1.1. In elk sectoraal stelsel van aanvullende pensioenen, ingericht overeenkomstig de wet
van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die
pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, dienen de
verworven reserves aan de rechthebbende te worden uitgekeerd op het ogenblik dat
diens wettelijk pensioen een aanvang neemt.
Dat betekent dat binnen elke sector de inrichter van het stelsel van aanvullende
pensioenen en de pensioeninstelling op de hoogte dienen te zijn van de begindatum van
het wettelijk pensioen (eerste pensioenpijler), met het oog op het berekenen en het
uitbetalen van het aanvullend pensioen (tweede pensioenpijler).
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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 pensioeninstellingen
van toepassing verklaard.
Het betreft onder meer artikel 11 van de wet van 15 januari 1990, ingevolge hetwelk de
pensioeninstellingen 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.
1.3. Aldus heeft het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid reeds
ten behoeve van diverse sectoren voorzien in een machtiging voor de mededeling van
bepaalde persoonsgegevens – waaronder identificatiegegevens van de aangeslotene –
door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de inrichter van het stelsel van
aanvullende pensioenen en/of aan de pensioeninstelling zelf.
Enkele van deze sectoren wensen nu ook ten behoeve van hun inrichter van het stelsel
van aanvullende pensioenen en hun pensioeninstelling mededeling te bekomen van de
begindatum van het wettelijk pensioen van de aangeslotenen. Het betreft meer bepaald
de sector van de elektriciens (beraadslaging nr. 06/77 van 17 oktober 2006), de sector
van het garagebedrijf (beraadslaging nr. 06/78 van 17 oktober 2006), de sector van de
metaalhandel (beraadslaging nr. 06/83 van 14 november 2006), de sector van de
terugwinning van metalen (beraadslaging nr. 06/84 van 14 november 2006), de sector
van de voedingsindustrie (beraadslaging nr. 06/89 van 5 december 2006), de sector van
het koetswerkbedrijf (beraadslaging nr. 06/90 van 5 december 2006), de sector van het
bouwbedrijf (beraadslaging nr. 07/05 van 9 januari 2007), de sector van de zeevisserijpakhuizen (beraadslaging nr. 07/12 van 6 maart 2007) en de sector van het vervoer en
de logistiek inzake autobussen en autocars (beraadslaging nr. 08/34 van 1 juli 2008).
Ook de sector van de schoonmaak, de sector van de stoffering en de houtbewerking en
de sector van het beheer van gebouwen willen mededeling bekomen van de begindatum
van het wettelijk pensioen van de personen over wie zij een dossier inzake aanvullende
pensioenen beheren.
Binnen elk van de hogervermelde sectoren is in de bepalingen die de administratieve
procedure tot uitkering van het aanvullend pensioen beschrijven een verwijzing naar de
datum van het wettelijk pensioen als essentiële datum voor de uitkering van de rechten
in kwestie opgenomen.
1.4. Momenteel dient de rechthebbende, bij vervroegde pensionering, zelf contact op te
nemen met zijn pensioeninstelling. De pensioeninstelling van haar kant neemt contact
op met de betrokkene zodra hij de leeftijd van vijfenzestig jaar heeft bereikt, waarbij
deze laatste wordt verzocht zijn pensionering zelf te verklaren en te bewijzen.
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Het ter beschikking stellen van de begindatum van het wettelijk pensioen via het
netwerk van de sociale zekerheid – meer bepaald uit het Pensioenkadaster bedoeld in
artikel 9bis van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid – zou een aanzienlijke administratieve
vereenvoudiging met zich brengen, zowel voor de pensioeninstellingen als voor de
betrokken aangeslotenen.
1.5. De mededeling zou meer bepaald betrekking hebben op volgende persoonsgegevens.
Identificatie van de pensioeninstelling: het uniek ondernemingsnummer en het
aansluitingsnummer. Deze persoonsgegevens bieden de mogelijkheid om in geval van
betwisting het aanvullend pensioen en de pensioeninstelling te identificeren.
Identificatie van de gerechtigde: het Identificatienummer van de Sociale Zekerheid, de
naam, de voornaam en het volledige adres (met inbegrip van het land, de gemeentecode
en de landcode). Het betreft persoonsgegevens die de correcte identificatie van de
betrokkene dienen te verzekeren en die veelal reeds ter beschikking van de
pensioeninstelling staan overeenkomstig één van de onder 1.3. bedoelde
beraadslagingen van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de
gezondheid.
Persoonsgegevens met betrekking tot het wettelijk pensioen: het nummer van het
pensioendossier, de begindatum van het pensioen, de begindatum van het huidig recht
en het type pensioen of aanvullend voordeel.
1.6. De mededeling van de persoonsgegevens zou geschieden met tussenkomst van de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.
De inrichters van een stelsel van aanvullende pensioenen en de pensioeninstellingen
zouden de betrokken persoonsgegevens bekomen zowel door middel van de raadpleging
van het Pensioenkadaster (met inbegrip van de historieken) als door middel van de
ontvangst van de mutaties.
De betrokkenen zouden vooraf worden geïntegreerd in het sectoraal
verwijzingsrepertorium van de aanvullende pensioenen, waardoor kan worden
gegarandeerd dat elke sector slechts mededeling bekomt van de begindatum van het
wettelijk pensioen van de personen over wie hij daadwerkelijk een dossier beheert.

2.

BEHANDELING VAN DE AANVRAAG

2.1. Het betreft een mededeling van persoonsgevens binnen het netwerk van de sociale
zekerheid, waarvoor krachtens artikel 15, § 1, eerste lid, van de wet van 15 januari 1990
houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
een principiële machtiging van de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité
van de sociale zekerheid en van de gezondheid vereist is.
2.2. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, met name het berekenen en het
uitbetalen van sectorale aanvullende pensioenen overeenkomstig de wet van 28 april
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2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen
en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid.
In elk van de betrokken sectoren dienen de inrichter van het stelsel van aanvullende
pensioenen en de pensioeninstelling weet te hebben van de begindatum van het
wettelijk pensioen vermits dat het ogenblik is waarop de verworven reserves aan de
rechthebbende dienen te worden uitgekeerd.
2.3. De meegedeelde persoonsgegevens zijn, uitgaande van hogervermeld doeleinde, ter
zake dienend en niet overmatig.
Enerzijds worden ze beperkt tot de identificatie van de pensioeninstelling, de
identificatie van de gerechtigde en enige persoonsgegevens met betrekking tot het
wettelijk pensioen, meer bepaald het nummer van het pensioendossier, de begindatum
van het pensioen, de begindatum van het huidig recht en het type pensioen of
aanvullend voordeel.
Anderzijds hebben ze per sector enkel betrekking op personen over wie vooraf
uitdrukkelijk werd verklaard dat de sector over hen een dossier inzake aanvullende
pensioenen beheert, door hun opname in het sectoraal verwijzingsrepertorium van de
aanvullende pensioenen.
2.4. De voormelde mededeling zal gebeuren langs elektronische weg, met tussenkomst van
de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.
De verdere mededeling van de persoonsgegevens door de inrichter aan de
pensioeninstelling dient te worden beschouwd als een mededeling aan een
onderaannemer, die ingevolge artikel 2, § 1, 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 en van de gezondheid vergt.
2.5. De meegedeelde persoongegevens mogen niet langer bewaard worden dan nodig voor
het verwezenlijken van hogervermeld doeleinde.
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Om deze redenen, verleent
het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid
de machtiging om de hogervermelde persoonsgegevens mee te delen aan de inrichter van het
stelsel van aanvullende pensioenen en de pensioeninstelling van de sector van de elektriciens,
de sector van het garagebedrijf, de sector van de metaalhandel, de sector van de terugwinning
van metalen, de sector van de voedingsindustrie, de sector van het koetswerkbedrijf, de sector
van het bouwbedrijf, de sector van de zeevisserij-pakhuizen, de sector van het vervoer en de
logistiek inzake autobussen en autocars, de sector van de schoonmaak, de sector van de
stoffering en de houtbewerking en de sector van het beheer van gebouwen, met het oog op het
berekenen en het uitbetalen van het aanvullend pensioen overeenkomstig 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)
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