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BERAADSLAGING NR. 07/062 VAN 6 NOVEMBER 2007, GEWIJZIGD OP 1 

MAART 2011, 5 FEBRUARI 2013, 9 JANUARI 2018, 8 MEI 2018, 3 JULI 2018 EN 5 

MAART 2019, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN 

PERSOONSGEGEVENS UIT HET PENSIOENKADASTER AAN DIVERSE 

INSTELLINGEN VAN 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 wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, 

in het bijzonder artikel 114; 

 

Gelet op de wet van 5 september 2018 tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en 

tot wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van verordening (EU) 2016/679 van 

27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van 

natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het 

vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG, in het bijzonder artikel 

97; 

 

Gelet op de aanvragen van de betrokken instellingen van sociale zekerheid; 

 

Gelet op de rapporten van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 26 september 2007, 

8 februari 2011, 24 januari 2013, 4 december 2017, 9 april 2018, 28 mei 2018 en 5 februari 

2019; 

 

Gelet op het verslag van de heer Bart Viaene. 

 

 

A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 

 

1.1. Met het oog op het uitvoeren van hun respectieve opdrachten wensen diverse instellingen 

van sociale zekerheid mededeling te bekomen van bepaalde persoonsgegevens 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. 

 

 Het betreft meer bepaald de (voormalige) Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid 

(nu onderdeel van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid), de federale overheidsdienst 

Sociale Zekerheid, de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de 

Voedselketen en Leefmilieu, het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s FEDRIS (de 
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openbare instelling van sociale zekerheid die de bevoegdheden van het Fonds voor de 

Beroepsziekten en het Fonds voor Arbeidsongevallen heeft overgenomen), de 

(voormalige) Pensioendienst voor de Overheidssector (nu onderdeel van de Federale 

Pensioendienst), de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie (en 

de openbare centra voor maatschappelijk welzijn), de Rijksdienst voor 

Arbeidsvoorziening (en de uitbetalingsinstellingen voor werkloosheidsuitkeringen), het 

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (en de 

socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen) en het Rijksinstituut voor Ziekte- en 

Invaliditeitsverzekering. 

 

1.2. Het Pensioenkadaster wordt beheerd door de Federale Pensioendienst en bevat 

persoonsgegevens aangaande uitbetaalde wettelijke en aanvullende pensioenvoordelen. 

De instanties die deze pensioenvoordelen uitbetalen, zijn ertoe gehouden daarvan een 

aangifte te verrichten. 

 

 Volgende persoonsgegevens zouden aldus 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 gerechtigde 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 de betaling (bij wijze 

van 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 de betrokkene voor de huidige referteperiode 

recht heeft op het pensioenvoordeel), het type pensioen of aanvullend voordeel 

(rustpensioen, overlevingspensioen, pensioen van gescheiden echtgenoot,…), de 

administratieve of juridische toestand van de begunstigde (werknemer, zelfstandige, 

ambtenaar,…), het type contracterende werkgever (private sector of publieke sector), de 

code gezinslast (met gezinslast of zonder gezinslast), de voordeelcode (het soort 

pensioenvoordeel), de aard van het voordeel (legaal pensioen, extralegaal pensioen,…), 

de code alleenstaande/gezin, de oorsprong van het recht (nationaal, buitenlands, 

supranationaal), de begindatum van de wijziging van het recht en de afsluitingsdatum 

van het recht. 

 

Persoonsgegevens met betrekking tot de betaling van het pensioenvoordeel: het 

brutobedrag, het bedrag vatbaar voor voorheffing, de munteenheid, het type toepasselijke 

index, de waarde van de toepasselijke index, de maand van betaling, de beginmaand van 

de referteperiode, de eindmaand van de referteperiode, de code echtgenoot ten laste, het 

aantal kinderen ten laste, het aantal andere personen ten laste, het aantal “bijzondere 

regels”, de code van de bijzondere regel in kwestie (vermindering van het pensioen 
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ingevolge cumulatie met een beroepsactiviteit, cumulatie van rustpensioen en 

overlevingspensioen, toekenning van minimumpensioenen,…), 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 ZIV-inhouding (positief of 

negatief), het bedrag van de ZIV-inhouding, 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. Ingevolge artikel 36 van de wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale 

zekerheid zijn bepaalde door de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid toe te 

kennen uitkeringen aan sociaal verzekerden die niet in staat zijn door hun werk in hun 

behoeften te voorzien slechts verschuldigd voor zover hun bedrag dat van de gebeurlijke 

beroepsinkomsten overschrijdt, met inbegrip van de prestaties toegekend krachtens een 

Belgische of vreemde wetgeving inzake sociale zekerheid. 

 

 De Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid dient bijgevolg te kunnen beschikken 

over persoonsgegevens met betrekking tot deze prestaties inzake sociale zekerheid, 

waaronder de pensioenvoordelen, in het bijzonder de periodes van toekenning van de 

pensioenvoordelen en het bedrag ervan. 

 

Voorts dient de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid op de hoogte te zijn van het 

bedrag van het vakantiegeld waarvan een pensioengerechtigde geniet ten laste van een 

ander pensioenregime, om aldus het door hem verschuldigde aanvullend bedrag te 

kunnen berekenen, met toepassing van artikel 3octies van de wet van 16 juni 1960 die 

de organismen belast met het beheer van de sociale zekerheid van de werknemers van 

Belgisch-Congo en Ruanda-Urundi onder de controle en de waarborg van de Belgische 

Staat plaatst, en die waarborg draagt door de Belgische Staat van de maatschappelijke 

prestaties ten gunste van deze werknemers verzekerd en artikel 22quinquies van de wet 

van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid. 

 

Vervolgens heeft de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid nood aan 

persoonsgegevens inzake pensioenen van gescheiden echtgenoten om het door hemzelf 

aan betrokkenen uit te betalen pensioenvoordeel te kunnen bepalen (artikel 22sexies van 

de wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid voorziet 

dienaangaande een bepaling die de cumulatie van pensioenvoordelen regelt). 

 

De Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid dient in voorkomend geval tevens de 

andere pensioendiensten te informeren over de pensioenrechten van sociaal verzekerden 

in het regime van de overzeese sociale zekerheid om deze pensioendiensten in staat te 

stellen hun eigen opdrachten te vervullen. Bijgevolg dient de identiteit van de betrokken 

pensioendiensten beschikbaar te zijn. 

 

Ten slotte heeft de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid ook verplichtingen 

inzake de terugbetaling van kosten voor gezondheidszorg. De artikelen 8 en 8bis van de 

wet van 16 juni 1960 bepalen terzake dat rekening dient te worden gehouden met andere 

legale en/of extralegale voordelen die de betrokkene geniet. 
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Gelet op het voorgaande wenst de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid te kunnen 

beschikken over de hogervermelde persoonsgegevens, zowel betreffende de wettelijke 

pensioenen (de “eerste pensioenpijler”) als betreffende de aanvullende pensioenen (de 

“tweede pensioenpijler”). 

 

De Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid werd inmiddels geïntegreerd in de 

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, die voor de uitvoering van de voormelde opdrachten 

de toegang tot het Pensioenkadaster moet behouden. 

 

1.4. De federale overheidsdienst Sociale Zekerheid dient eveneens toegang te hebben tot het 

Pensioenkadaster, met het oog op het behandelen van tegemoetkomingen aan personen 

met een handicap, waarbij rekening dient te worden gehouden met de inkomsten van de 

betrokkenen, waaronder de pensioeninkomsten. 

 

 Artikel 7 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan 

personen met een handicap bepaalt dat de tegemoetkomingen aan personen met een 

handicap enkel kunnen worden toegekend indien het bedrag van het inkomen van de 

persoon met een handicap en het bedrag van het inkomen van de persoon met wie deze 

een huishouden vormt een bepaald bedrag niet overschrijdt. Ingevolge artikel 28 van 

dezelfde wet staat de Rijksdienst voor Pensioenen nog steeds in voor de uitbetaling van 

tegemoetkomingen waarover de directie-generaal Personen met een Handicap heeft 

beslist. Om een goede dienstverlening aan de sociaal verzekerde te waarborgen, dient de 

directie-generaal Personen met een Handicap te kunnen beschikken over de bedragen 

van de tegemoetkomingen die de Rijksdienst voor Pensioenen uitbetaalt (zo kan zij op 

een gepaste wijze de vragen van de betrokkenen beantwoorden zonder hen naar de 

Rijksdienst voor Pensioenen te moeten verwijzen). De directie-generaal Personen met 

een Handicap heeft ook behoefte aan het brutomaandbedrag van de pensioenen vermits 

zij in sommige gevallen nog opnieuw bepaalde rechten dient vast te stellen (zo kan zij 

dat realiseren zonder de betrokkenen te moeten raadplegen). 

 

Voor de inkomensvervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming bepaalt 

artikel 9, § 2 en § 3, van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de 

inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming aldus, enerzijds, 

dat wanneer vaststaat dat een inkomen dat als basis heeft gediend voor het bepalen van 

het inkomen van het huishouden niet meer bestaat en door geen enkel ander inkomen 

werd vervangen (een overlevingspensioen bijvoorbeeld dat vervalt) het inkomen dat niet 

meer bestaat niet meer in aanmerking mag worden genomen om het recht op de 

tegemoetkomingen te bepalen en, anderzijds, dat, wanneer de gegevens inzake de 

burgerlijke staat, het huishouden van de persoon met een handicap, de samenstelling van 

het gezin, de kinderlast of de samenwoning, die tot basis hebben gediend voor de 

bepaling van het bedrag van het inkomen, gewijzigd zijn, er rekening wordt gehouden 

met de nieuwe toestand (er wordt bijvoorbeeld een recht op overlevingspensioen 

geopend bij overlijden van de persoon met wie een huishouden werd gevormd). 

 

Artikel 6 van het koninklijk besluit van 5 maart 1990 betreffende de tegemoetkoming 

voor hulp aan bejaarden, van zijn kant, bepaalt dat de tegemoetkoming voor hulp aan 
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bejaarden wordt toegekend in functie van het resultaat van een onderzoek naar het 

inkomen, waarbij in principe alle inkomsten, ongeacht hun aard of oorsprong (en dus 

ook de pensioeninkomsten), waarover de persoon met een handicap en eventueel de 

persoon met wie hij een huishouden vormt, beschikken, in aanmerking worden genomen. 

 

Artikel 23, § 1ter, van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure 

voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een 

handicap, ten slotte, bepaalt dat er tot een ambtshalve herziening van het recht op de 

tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden wordt overgegaan wanneer de inkomsten van 

het huishouden van de persoon met een handicap met ten minste tien procent zijn 

gestegen. 

 

De hogervermelde persoonsgegevens (eerste pensioenpijler en tweede pensioenpijler) 

dienen de Directie-Generaal Personen met een Handicap in staat te stellen om het recht 

op de tegemoetkomingen aan personen met een handicap te bepalen, zonder dat hiervoor 

onnodig bij de aanvrager informatie dient te worden opgevraagd die reeds beschikbaar 

is in het netwerk van de sociale zekerheid. Bovendien draagt de vraag bij tot de 

rechtszekerheid voor de gerechtigden op tegemoetkomingen aan personen met een 

handicap, doordat het behoud van de tegemoetkomingen minder afhankelijk wordt 

gesteld van de mededeling door de gerechtigde van persoonsgegevens die een wijziging 

van het bedrag van de tegemoetkomingen tot gevolg kan hebben. 

 

1.5. Overeenkomstig artikel 35quaterdecies van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 

november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen worden 

aangaande elke beoefenaar van een gezondheidszorgberoep bepaalde persoonsgegevens 

– identificatiegegevens en persoonsgegevens inzake de erkenning en de beroepsactiviteit 

van betrokkene – geregistreerd en bijgehouden in een “federale databank van de 

beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen”. 

 

De federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 

Leefmilieu dient te worden beschouwd als de verantwoordelijke voor de verwerking van 

de persoonsgegevens in kwestie. 

 

De verwerking van de persoonsgegevens aangaande de beoefenaars van de 

gezondheidszorgberoepen beoogt, onder meer, het verzamelen van persoonsgegevens 

nodig voor het realiseren van de opdrachten van de Planningscommissie Medisch 

Aanbod opgericht bij de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de 

Voedselketen en Leefmilieu. 

 

 Artikel 35quaterdecies, § 4, 5°, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 

betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen bepaalt dat onder meer de 

Rijksdienst voor Pensioenen, via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, instaat 

voor het verschaffen van persoonsgegevens, meer bepaald het feit dat een beoefenaar 

van een gezondheidszorgberoep pensioengerechtigd is. 
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Het feit dat een beoefenaar van een gezondheidszorgberoep pensioengerechtigd is, vormt 

een belangrijk persoonsgegeven voor de Planningscommissie Medisch Aanbod, die 

ingevolge artikel 35octies van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 

betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen tot opdracht heeft om de 

behoeften inzake medisch aanbod na te gaan en daarbij rekening dient te houden met de 

demografische en de sociologische evolutie van de betrokken beroepen. 

 

Bijgevolg wenst de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de 

Voedselketen en Leefmilieu toegang tot het Pensioenkadaster (eerste pensioenpijler) en 

dat voor wat betreft de personen die in het verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid zijn opgenomen als zorgverstrekkers. De federale 

overheidsdienst heeft overigens geen behoefte aan de persoonsgegevens met betrekking 

tot de betaling van het pensioenvoordeel (de voormelde identificatiegegevens en 

persoonsgegevens met betrekking tot het recht volstaan). 

 

1.6. Het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s FEDRIS heeft voor de toepassing van de 

cumulregels bij de berekening van de beroepsziektenvergoeding nood aan 

hogervermelde persoonsgegevens uit het Pensioenkadaster (het bestaan van het recht op 

een pensioenvoordeel, de betrokken data, het bedrag van het pensioenvoordeel). 

 

 Enerzijds bepaalt artikel 2 van het koninklijk besluit van 13 december 2006 tot uitvoering 

van artikel 66 van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de 

vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970 

dat vanaf de eerste dag van de maand vanaf dewelke een recht ontstaat op een rust- of 

overlevingspensioen krachtens een Belgische of buitenlandse regeling voor rust- en 

overlevingspensioenen de jaarlijkse beroepsziektenvergoedingen van de getroffene of de 

rechthebbenden verminderd worden tot welbepaalde bedragen. Om zijn opdrachten te 

kunnen uitvoeren, dient FEDRIS bijgevolg de begindata van de pensioenen van zijn 

gerechtigden te kennen. 

 

Anderzijds bepaalt artikel 5 van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of 

de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van 

het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector dat de rente in kwestie kan worden 

gecumuleerd met de bezoldiging en met het rustpensioen, toegekend krachtens de wets- 

en reglementsbepalingen eigen aan de overheidsdiensten maar dat wanneer het 

slachtoffer om de toepassing van deze wet verzoekt zijn pensioen niet mag worden 

gevestigd volgens de ten behoeve van de getroffenen van arbeidsongevallen uitgewerkte 

bevoorrechte berekeningswijze. Artikel 7 voorziet dat indien het slachtoffer zijn ambt 

neerlegt en een rustpensioen verkrijgt, de rente met het pensioen alleen kan worden 

gecumuleerd tot honderd percent van de laatste bezoldiging, nadat deze in voorkomend 

geval is aangepast volgens de voor rust- en overlevingspensioenen geldende regelen en 

dat de rente in voorkomend geval tot het passend bedrag wordt verminderd. Om zijn 

opdrachten te kunnen uitvoeren, dient FEDRIS derhalve ook de bedragen van de 

pensioenen van de betrokkene te kennen. 
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FEDRIS heeft eveneens behoefte aan de persoonsgegevens uit het Pensioenkadaster voor 

het uitvoeren van de arbeidsongevallenregelgeving. Het voormalig Fonds voor 

Arbeidsongevallen, inmiddels geïntegreerd in FEDRIS, werd al door het sectoraal 

comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid gemachtigd om de 

persoonsgegevens in kwestie te verwerken (zie daartoe beraadslaging nr. 08/36 van 1 juli 

2008). 

 

1.7. De Pensioendienst voor de Overheidssector werd opgericht bij de wet van 12 januari 

2006 maar werd inmiddels geïntegreerd in de Federale Pensioendienst. In het kader van 

zijn opdrachten staat hij in voor het onderzoeken en bepalen van de pensioenrechten van 

de statutaire ambtenaren van het merendeel van de overheidsdiensten en de autonome 

overheidsbedrijven. Hij is tevens bevoegd inzake de vergoedingspensioenen van 

oorlogs- en vredestijd, de oorlogs- en mobilisatierenten en de arbeidsongevallenrenten 

van de overheidssector. 

 

 Titel V van de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen bevat enige 

maatregelen met betrekking tot de pensioenen in de overheidssector. Er wordt onder 

meer voorzien dat de andere pensioenvoordelen die de betrokkene of zijn echtgenote 

geniet, worden afgetrokken van het supplement op het minimumbedrag van het pensioen 

en dat bij de toekenning van een supplement in geval van een zware handicap eveneens 

rekening wordt gehouden met eventuele andere pensioenvoordelen. 

 

De wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen regelt 

de maximumbedragen en de cumulatieregels van de pensioenen van de openbare sector. 

Telkens dienen de andere (wettelijke en aanvullende) pensioenvoordelen in overweging 

te worden genomen. 

 

Vervolgens voorziet de wet van 4 juli 1966 houdende toekenning van een vakantiegeld 

en van een aanvullende toeslag bij het vakantiegeld aan de gepensioneerden van de 

openbare diensten dat onder zekere voorwaarden aan de gerechtigden op een rust- of 

overlevingspensioen dat onder de toepassing valt van een pensioenstelsel van de 

openbare sector een jaarlijks vakantiegeld (en eventueel een aanvullende toeslag) wordt 

toegekend. Het koninklijk besluit van 1 april 1992 houdende toekenning van een 

vakantiegeld en van een aanvullende toeslag bij het vakantiegeld aan de 

gepensioneerden van de openbare diensten bepaalt dienaangaande dat rekening dient te 

worden gehouden met andere rust- of overlevingspensioenen en met om het even welk 

als zodanig geldend voordeel. 

 

Gelet op het voorgaande wenst de Federale Pensioendienst te beschikken over de onder 

1.2. vermelde persoonsgegevens (zowel betreffende de wettelijke pensioenen als 

betreffende de aanvullende pensioenen), met inbegrip van hun historiek, om aldus de 

bedragen van de door hem beheerde pensioenen te kunnen berekenen. 

 

1.8. De programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie en de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn van hun kant wensen toegang tot het 

Pensioenkadaster met het oog op het uitvoeren van de wet van 2 april 1965 betreffende 
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het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk 

welzijn, de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn en de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op 

maatschappelijke integratie. 

 

 Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening, die tot doel heeft eenieder 

in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke 

waardigheid. De tussenkomst van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 

kan worden voorafgegaan door een sociaal onderzoek. De betrokkene is ertoe gehouden 

om elke nuttige inlichting aangaande zijn (financiële) toestand (en dus ook aangaande de 

pensioenvoordelen waarop hij recht heeft) aan het openbaar centrum voor 

maatschappelijk welzijn over te maken. Vooraleer financiële steun te verlenen, zal het 

openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn nagaan of de betrokkene toch niet over 

afdoende middelen beschikt. 

 

 De kosten die door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn werden gemaakt 

voor individuele maatschappelijke hulpverlening worden door de overheid terugbetaald 

overeenkomstig het ministerieel besluit van 30 januari 1995 tot regeling van de 

terugbetaling door de Staat van de kosten van de dienstverlening door de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn toegekend aan een behoeftige die de Belgische 

nationaliteit niet bezit en die niet in het bevolkingsregister is ingeschreven, waarbij 

tevens de inkomsten van de betrokken personen in rekening worden gebracht. Bij de 

berekening komen alle bestaansmiddelen in aanmerking, van welke aard en oorsprong 

ook, waarover de betrokkene (en eventueel de persoon met wie hij samenwoont) 

beschikt, met inbegrip van alle uitkeringen krachtens de Belgische of buitenlandse 

sociale wetgeving. 

 

Om het recht op maatschappelijke integratie te kunnen genieten, dient de betrokkene ten 

slotte aan een aantal voorwaarden te voldoen. Hij dient onder andere zijn rechten laten 

gelden op uitkeringen die hij kan genieten krachtens de Belgische of buitenlandse sociale 

wetgeving. Het recht op maatschappelijke integratie is residuair: een persoon heeft maar 

recht op maatschappelijke integratie indien vaststaat dat de betrokkene geen rechten kan 

laten gelden op andere uitkeringen of inkomsten. 

 

1.9. De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening beslist over het recht op 

werkloosheidsuitkeringen, uitkeringen inzake loopbaanonderbreking of tijdskrediet, 

opvanguitkeringen en activeringsuitkeringen. Naargelang de reglementaire bepalingen 

die van toepassing zijn, is het genot van een pensioen door de sociaal verzekerde zelf of 

het genot van een pensioen door één van de personen waarmee hij onder één dak woont 

van belang voor het bepalen van het recht. 

 

Ingevolge artikel 65 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de 

werkloosheidsreglementering kan de werkloze die aanspraak kan maken op een volledig 

pensioen geen werkloosheidsuitkeringen genieten en kan de werkloze die een onvolledig 

pensioen of een overlevingspensioen geniet slechts werkloosheidsuitkeringen genieten 

binnen zekere beperkingen (in functie van het bedrag van het pensioen). Aldus wensen 
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zowel de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, belast met het vaststellen van het recht 

op uitkeringen, als de uitbetalingsinstellingen voor werkloosheidsuitkeringen, belast met 

het samenstellen van het dossier en het uitbetalen van de uitkeringen, te kunnen 

beschikken over hogervermelde persoonsgegevens aangaande de door hen gekende 

werklozen en gelijkgestelden. 

 

Overeenkomstig artikel 110 van hetzelfde koninklijk besluit bepaalt het bedrag van het 

pensioen van de personen met wie de sociaal verzekerde onder één dak samenleeft, in 

combinatie met het al dan niet aanwezig zijn van een bloed- of aanverwantschap, of de 

werkloze al dan niet als werknemer met gezinslast wordt beschouwd. De sociaal 

inspecteurs van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, die over ruime 

onderzoeksbevoegdheden beschikken (zie onder meer de wet van 14 februari 1961 voor 

economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel, het koninklijk besluit 

van 9 juli 1990 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de naleving 

van de wetgeving betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen en de 

daarmee gelijkgestelde uitkeringen en artikel 139 van het koninklijk besluit van 25 

november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering), wensen bijgevolg toegang 

tot de vermelde persoonsgegevens, ook aangaande niet-werklozen, voor zover die het 

recht op werkloosheidsuitkeringen van de werkloze mee bepalen. 

 

De uitkeringen ingevolge loopbaanonderbreking of tijdskrediet kunnen niet gecumuleerd 

worden met een pensioen ten laste van de Belgische staat. Het recht op 

loopbaanonderbreking of tijdskrediet zonder uitkeringen kan wel worden toegekend 

indien de werknemer geniet van een overlevingspensioen. 

 

De onthaalouder kan een vergoeding ontvangen ter gedeeltelijke compensatie van het 

inkomensverlies dat hij lijdt ingevolge de tijdelijke afwezigheid van kinderen die hij 

normaal opvangt. Deze opvanguitkering kan onder bepaalde voorwaarden niet langer 

toegekend worden indien de werknemer een pensioen ontvangt. 

 

De werkloze die tewerkgesteld wordt in een inschakelingsproject kan gedurende zijn 

tewerkstelling een activeringsuitkering ontvangen. Deze activeringsuitkering kan onder 

bepaalde voorwaarden niet langer toegekend worden indien de werknemer een pensioen 

ontvangt. 

 

Gelet op het voorgaande dienen ook de hogervermelde persoonsgegevens aangaande 

personen in loopbaanonderbreking of tijdskrediet en personen met een opvanguitkering 

of een activeringsuitkering beschikbaar te zijn. Het al dan niet bestaan van een pensioen 

in hoofde van de sociaal verzekerde zelf en de personen met wie hij samenleeft, evenals 

de aard van het pensioen en de hoogte van het bedrag, worden door de sociaal verzekerde 

meegedeeld via een verklaring op eer, eventueel met bijgevoegde bewijsstukken. De 

daartoe gemachtigde personen kunnen zowel bij de sociaal verzekerde zelf als bij de 

instellingen die de pensioenen uitbetalen de nodige onderzoeken verrichten om na te 

gaan of de meegedeelde persoonsgegevens met de werkelijkheid overeenstemmen. Blijkt 

dat niet het geval te zijn, dan kunnen de ten onrechte uitbetaalde bedragen worden 

teruggevorderd. Eventueel kan de sociaal verzekerde blijvend of tijdelijk worden 
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uitgesloten van het recht. De sociaal verzekerde dient ook elke wijziging die van invloed 

is op zijn recht spontaan mee te delen aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. De 

toegang tot de persoonsgegevens van het Pensioenkadaster zou de werkloosheidssector 

in staat stellen om het vaststellen van de rechten te moderniseren en te objectiveren, om 

de administratieve last voor de sociaal verzekerden te verminderen en om te vermijden 

dat ten onrechte uitkeringen worden toegekend die nadien dienen te worden 

teruggevorderd. 

 

Voorts bestaat één van de opdrachten van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening erin 

de onvrijwillig werklozen een vervangingsinkomen te waarborgen en toe te zien op de 

naleving van de toekenningsvoorwaarden van dit vervangingsinkomen. Na een 

onderzoek naar de situatie van de werklozen door de diensten van de Rijksdienst voor 

Arbeidsvoorziening kan worden vastgesteld dat de betrokkene niet voldoet aan de 

voorwaarden om in aanmerking te komen voor een uitkering. Overeenkomstig artikel 

142 van het voormelde koninklijk besluit van 25 november 1991 kan de directeur in 

wiens ambtsgebied de werknemer zijn hoofdverblijfplaats heeft in dat geval een 

beslissing nemen tot uitsluiting van het recht op werkloosheidsuitkeringen. Deze 

beslissing gaat gepaard met een beslissing tot terugvordering van onterecht uitbetaalde 

uitkeringen en, in voorkomend geval, een sanctie. 

 

Krachtens artikel 1410, § 4, van het Gerechtelijk Wetboek kan de Rijksdienst voor 

Arbeidsvoorziening, zonder voorafgaande gerechtelijke controle, onterecht uitbetaalde 

sommen geheel of gedeeltelijk terugvorderen op te vervallen uitkeringen (sectorale en 

intersectorale inhoudingen). De intersectorale inhouding is een inhouding op bepaalde 

uitkeringen die limitatief opgesomd zijn in de wet en heeft onder meer betrekking op 

pensioenen, aanpassingsuitkeringen, overgangsuitkeringen, renten, rentebijslagen of als 

pensioen geldende voordelen betaald krachtens een wet, een statuut of een overeenkomst 

(artikel 1410, § 1, 2°). 

 

De toegang tot het pensioenkadaster zou de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening in staat 

stellen om, in het kader van individuele terugvorderingsdossiers, na te gaan of 

inhoudingen ten belope van 10 % mogelijk zijn, overeenkomstig artikel 1410, § 4, van 

het Gerechtelijk Wetboek, teneinde onterecht betaalde uitkeringen terug te vorderen. 

 

1.10. Ingevolge diverse wettelijke en reglementaire bepalingen dienen het Rijksinstituut voor 

de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen en de socialeverzekeringsfondsen voor 

zelfstandigen bij het uitvoeren van hun opdrachten rekening te houden met de diverse 

pensioenvoordelen die de betrokken sociaal verzekerden genieten. 

 

 Overeenkomstig artikel 19 van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 

betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen (voor rust- en 

overlevingspensioenen) en artikel 97 van het koninklijk besluit van 22 december 1967 

houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der 

zelfstandigen (voor pensioenen van uit de echt gescheiden echtgenoten) dient bij het 

bepalen van het pensioen rekening te worden gehouden met de loopbaanbreuk in andere 

regimes. 
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 De loopbaanbreuk bepaalt het bedrag van het pensioen: bij een onvolledige loopbaan 

krijgt betrokkene slechts een breukgedeelte van een pensioen voor een volledige 

loopbaan (in de noemer komt het aantal jaren nodig voor een volledige loopbaan en in 

de teller het aantal jaren van de loopbaan in kwestie); het totaal van de breuken mag de 

eenheid niet overschrijden. 

 

 Het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en 

overlevingspensioen der zelfstandigen voorziet in zijn artikel 37 tevens dat bij de 

toekenning van het onvoorwaardelijk pensioen de voorwaardelijke pensioenen in 

overweging worden genomen. 

 

 Ook overeenkomstig bijvoorbeeld de artikelen 60, 101 tot en met 104, 108 en 109 van 

het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende 

het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen en diverse besluiten tot uitvoering van 

het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en 

overlevingspensioen der zelfstandigen dienen de pensioenvoordelen in andere regimes 

in overweging te worden genomen. 

 

 De socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen willen ook in het kader van hun taken 

inzake de bijdrageplicht van de zelfstandigen het persoonsgegeven “ingangsdatum van 

het pensioen” (van alle werknemers, met inbegrip van de statutaire) kunnen verwerken. 

Volgens artikel 11 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting 

van het sociaal statuut der zelfstandigen betaalt de zelfstandige voor een bijdragejaar 

bijdragen op basis van de inkomsten van datzelfde jaar en is hij in het bijdragejaar zelf 

voorlopige bijdragen verschuldigd, berekend op grond van de beroepsinkomsten van 

enkele jaren voordien. Zodra het socialeverzekeringsfonds voor zelfstandigen de reële 

beroepsinkomsten van een bepaald jaar kent, regulariseert het de voorlopige bijdragen 

op basis van de reële beroepsinkomsten. Er geldt echter een uitzondering op het principe 

van de regularisatie. Uiterlijk op het ogenblik van de ingangsdatum van zijn pensioen 

kan een zelfstandige die elke zelfstandige beroepsactiviteit stopzet, vragen dat de op het 

moment van de pensionering nog niet-geregulariseerde-bijdragen van de bijdragejaren 

in de periode van het jaar waarin het pensioen ingaat tot en met het derde voorafgaande 

kalenderjaar niet geregulariseerd worden. Onder bepaalde voorwaarden is het bijgevolg 

mogelijk om deze regularisaties na de pensionering te vermijden. De aanvraag daartoe 

moet uiterlijk op de eerste ingangsdatum van het pensioen worden ingediend. 

 

 Midden 2016 werd vastgesteld dat in 2015 en begin 2016 weinig aanvragen tot verzaking 

aan de regularisaties waren ingediend en werd het noodzakelijk geacht om de 

zelfstandigen beter te informeren. Het socialeverzekeringsfonds voor zelfstandigen is 

bijgevolg sinds 2016 verplicht om de betrokkenen in te lichten, opdat alle zelfstandigen 

die binnenkort hun pensioen kunnen opnemen tijdig een aanvraag tot verzaking aan de 

regularisaties zouden kunnen indienen. De informatie wordt meegedeeld aan alle 

categorieën van zelfstandigen (in hoofdberoep, in bijberoep, meewerkende echtgenoten, 

helpers). In 2016 werd ook een uitzonderlijke maatregel voorzien voor de personen die 

hun pensioen hadden opgenomen tussen 1 april 2015 en 1 juni 2016. De reeds 
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gepensioneerde sociaal verzekerden konden, in afwijking van de regelgeving ter zake, 

hun aanvraag voor verzaking aan de regularisaties uiterlijk op 31 oktober 2016 indienen. 

 

 Tot eind 2018 zijn de socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen ertoe gehouden om 

hun leden die in aanmerking komen tijdig op de hoogte te brengen van de mogelijkheid 

tot niet-regularisatie van bijdragen. Gelet op de uitzonderlijke regeling die in 2016 van 

toepassing was, wensen zij enkel de niet-gepensioneerden te bereiken, om verwarring te 

vermijden bij de reeds gepensioneerde zelfstandigen. 

 

 De persoonsgegevens zouden door de Federale Pensioendienst worden meegedeeld aan 

de socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen met de tussenkomst van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en het Rijksinstituut voor de Sociale 

Verzekeringen der Zelfstandigen. De machtiging wordt gevraagd tot 31 december 2018 

omdat, behoudens een wijziging van de regelgeving, de informatieplicht tot dan van 

toepassing is. 

 

1.11. Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering wenst toegang tot het 

Pensioenkadaster ten behoeve van de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle, 

de Dienst voor Administratieve Controle, de Dienst voor Uitkeringen en de Dienst 

Geneeskundige Verzorging. 

 

 Voormelde inspectiediensten wensen toegang tot het Pensioenkadaster met het oog op 

de controle op het naleven van de bepalingen inzake de cumulatie van pensioenen met 

uitkeringen ingevolge arbeidsongeschiktheid of invaliditeit, vervat in de artikelen 108 en 

109 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 

uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. 

 

 Daarenboven dienen zij over de betrokken persoonsgegevens te beschikken in het kader 

van de toepassing van de bepalingen inzake de verhoogde tegemoetkoming van de 

verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (artikel 37, § 1 en 

§ 19 van dezelfde wet) en meer bepaald in het kader van het toezicht op het waarachtig 

karakter van de door de betrokken sociaal verzekerden in te vullen inkomstenverklaring 

op eer. 

 

Voorts zijn de betrokken persoonsgegevens uit het Pensioenkadaster nodig voor de 

controle op de toepassing van artikel 125 van de wet betreffende de verplichte 

verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 

1994, dat voorziet dat het recht op een pensioen op basis van een loopbaan van minder 

dan één derde slechts het recht op prestaties in de ziekteverzekering opent na betaling 

van een persoonlijke bijdrage, en artikel 124 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 

tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 

verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, dat voorziet dat om 

ingeschreven te kunnen worden als persoon ten laste in de ziekteverzekering het inkomen 

zich onder een bepaalde inkomensgrens dient te situeren. 
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Ten slotte zou de toegang tot het Pensioenkadaster de inspectiediensten in staat stellen 

om bij individuele terugvorderingsdossiers na te gaan of inhoudingen ten belope van tien 

percent, overeenkomstig artikel 1410, § 4, van het Gerechtelijk Wetboek, mogelijk zijn 

om aldus de ten onrechte verleende prestaties te recupereren. 

 

De Dienst voor Uitkeringen van zijn kant wenst toegang tot de persoonsgegevens met 

het oog op het informeren en adviseren van de sociaal verzekerden die vragen stellen 

met betrekking tot, enerzijds, de toepassing van de wettelijke en reglementaire 

bepalingen inzake de cumulatie van wettelijke pensioenen en uitkeringen en, anderzijds, 

de vaststelling van voor de toepassing van de betrokken wettelijke en reglementaire 

bepalingen vereiste hoedanigheden (bijvoorbeeld werknemer met personen ten laste). 

 

De Dienst voor Administratieve Controle omvat naast haar inspectiediensten ook een 

directie voor controle en beheer van toegankelijkheidsgegevens en archivering van 

gegevens, dewelke onder meer bevoegd is inzake de aflevering van pensioenattesten en 

duplicaten van pensioenattesten dienstig voor de toegang tot de verplichte verzekering 

voor geneeskundige verzorging. In het raam van de bevoegdheid van beheer, toezicht en 

aflevering van deze pensioenattesten zou de consultatie van het pensioenkadaster 

aangewezen zijn. Deze bevoegdheid wordt uitdrukkelijk voorzien in artikel 162bis van 

de voormelde wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging 

en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. 

 

De Dienst Geneeskundige Verzorging wil toegang tot het Pensioenkadaster in het kader 

van de toepassing van artikel 54 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor 

geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, dat een sociaal 

statuut voor sommige zorgverleners (momenteel artsen, tandheelkundigen, apothekers, 

logopedisten, verpleegkundigen en kinesitherapeuten) regelt, namelijk een Vrij 

Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ). Overeenkomstig artikel 49 van de 

programmawet (I) van 24 december 2002, zoals gewijzigd bij artikel 17 van de wet van 

18 december 2015 tot waarborging van de duurzaamheid en het sociale karakter van de 

aanvullende pensioenen en tot versterking van het aanvullende karakter ten opzichte van 

de rustpensioenen, moet het aanvullend pensioen vereffend worden bij de pensionering 

van de aangeslotene. Om onrechtmatige aanspraken op het vermelde sociaal statuut te 

voorkomen, moet de Dienst Geneeskundige Verzorging toegang kunnen hebben tot de 

persoonsgegevens met betrekking tot het recht op het pensioenvoordeel in samenhang 

met de identificatiepersoonsgegevens van de gerechtigde op het pensioenvoordeel, voor 

de zorgverleners gevat door artikel 54 van de wet betreffende de verplichte verzekering 

voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. 

 

1.12. De mededeling van persoonsgegevens, zowel door middel van de raadpleging van het 

Pensioenkadaster als door middel van de terbeschikkingstelling van de mutaties, zal 

geschieden met tussenkomst van 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. 
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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, eerste lid, van de wet van 15 januari 1990 

houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 

een voorafgaande beraadslaging van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het 

Informatieveiligheidscomité vereist is. 

 

2.2. De mededeling beoogt rechtmatige doeleinden, met name de uitvoering van de 

respectieve wettelijke en reglementaire opdrachten van de hogervermelde instellingen 

van sociale zekerheid. Elk van deze instellingen van sociale zekerheid heeft in het kader 

van het vervullen van haar taken nood aan persoonsgegevens met betrekking tot het 

pensioenstatuut van de sociaal verzekerden over wie zij een dossier beheert. 

 

2.3. Het Pensioenkadaster bevat persoonsgegevens met betrekking tot de instelling die het 

pensioenvoordeel uitbetaalt, met betrekking tot de gerechtigde op het pensioenvoordeel, 

met betrekking tot het recht op het pensioenvoordeel en met betrekking tot de betaling 

van het pensioenvoordeel. 

 

 Elke hogervermelde instelling van sociale zekerheid heeft minstens behoefte aan de 

persoonsgegevens met betrekking tot de instelling die het pensioenvoordeel uitbetaalt, 

de gerechtigde op het pensioenvoordeel en het recht op het pensioenvoordeel. De 

persoonsgegevens met betrekking tot de betaling van het pensioenvoordeel, daarentegen, 

zijn niet onverkort voor elke hogervermelde instelling van sociale zekerheid 

noodzakelijk. 

 

2.4. De Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid (inmiddels geïntegreerd in de 

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) heeft voor de hogervermelde doeleinden nood aan 

persoonsgegevens zowel met betrekking tot het recht op het pensioenvoordeel als met 

betrekking tot de betaling van het pensioenvoordeel. Het bedrag van het 

pensioenvoordeel dient immers door de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid te 

worden gebruikt met het oog op de correcte berekening van de uitkeringen die hij zelf 

aan de sociaal verzekerden verschuldigd is, waarbij diverse bepalingen de mogelijkheid 

tot cumulatie van uitkeringen in hoofde van dezelfde sociaal verzekerde beperken of 

opleggen dat de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid slechts instaat voor het 

betalen van uitkeringen die een aanvulling vormen op andere uitkeringen. 

 

 Het zelfde geldt voor de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, die instaat voor het 

berekenen van tegemoetkomingen aan personen met een handicap en daarbij aandacht 

dient te besteden aan de diverse inkomsten die de betrokkene of diens partner reeds 

hebben. 

 

 Ook FEDRIS, de Pensioendienst voor de Overheidssector (geïntegreerd in de Federale 

Pensioendienst), de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (en de uitbetalingsinstellingen 

voor werkloosheidsuitkeringen), het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der 

Zelfstandigen (en de socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen) en het 



 

 

15 

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering dienen bij het verrichten van hun 

respectieve opdrachten rekening te houden met het bestaan van andere 

pensioenvoordelen, met inbegrip van het bedrag van deze pensioenvoordelen, onder 

andere met het oog op het toepassen van de geldende cumulatieregels. 

 

Ten slotte hebben ook de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke 

Integratie en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn nood aan 

persoonsgegevens betreffende het bestaan en het bedrag van pensioenvoordelen, om na 

te kunnen gaan of een sociaal verzekerde al dan niet over afdoende bestaansmiddelen 

beschikt. 

 

De federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 

Leefmilieu van zijn kant heeft, met het oog op het beheer van de federale databank van 

de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen, enkel nood aan de hogervermelde 

persoonsgegevens met betrekking tot het recht op pensioenvoordelen. De 

persoonsgegevens met betrekking tot de betaling van de pensioenvoordelen zullen 

bijgevolg niet ter beschikking worden gesteld. 

 

Uitgaande van de doeleinden die per betrokken instelling en categorie van sociaal 

verzekerden vermeld zijn in de bij deze beraadslaging bijgevoegde tabel, is de 

mededeling van deze persoonsgegevens ter zake dienend en niet overmatig. 

 

2.5. De voormelde instellingen van sociale zekerheid kunnen enkel mededeling van 

persoonsgegevens bekomen voor zover zij over de betrokkene een dossier beheren en 

dat aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid hebben gemeld voor opname in haar 

verwijzingsrepertorium met aanduiding van de periode van het dossierbeheer. De 

persoonsgegevens uit het Pensioenkadaster kunnen enkel worden opgevraagd voor de 

periode in kwestie en voor de periode van tien jaar die aan deze periode voorafgaat. 

 

 

C. BESLUIT 

 

3.1. Gelet op het voorgaande besluit de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het 

Informatieveiligheidscomité dat de hogervermelde persoonsgegevens overeenkomstig 

de hogervermelde modaliteiten ter beschikking mogen worden gesteld van de Dienst 

voor de Overzeese Sociale Zekerheid (inmiddels geïntegreerd in de Rijksdienst voor 

Sociale Zekerheid), de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, de federale 

overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, het 

Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s FEDRIS, de Pensioendienst voor de 

Overheidssector (geïntegreerd in de Federale Pensioendienst), de programmatorische 

overheidsdienst Maatschappelijke Integratie (en de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn), de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (en de 

uitbetalingsinstellingen voor werkloosheidsuitkeringen), het Rijksinstituut voor de 

Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (en de socialeverzekeringsfondsen voor 

zelfstandigen) en het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. 
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3.2. Deze instellingen van sociale zekerheid mogen de ter beschikking gestelde 

persoonsgegevens enkel aanwenden met het oog op het vervullen van hun respectieve 

wettelijke en reglementaire opdrachten en binnen het kader en de grenzen van de 

doeleinden die, per instelling, beschreven zijn in de bijgevoegde tabel (die integraal deel 

uitmaakt van deze beraadslaging). 

 

 

 

 

 

 

 

Bart VIAENE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De zetel van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité is gevestigd in de 

kantoren van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op volgend adres : Willebroekkaai 38– 1000 Brussel 

(tel. 32-2-741 83 11).
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BERAADSLAGING NR. 07/062 VAN 6 NOVEMBER 2007, GEWIJZIGD OP 1 MAART 2011, 5 FEBRUARI 2013, 9 JANUARI 2018, 8 

MEI 2018, 3 JULI 2018 EN 5 MAART 2019, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT HET 

PENSIOENKADASTER AAN DIVERSE INSTELLINGEN VAN SOCIALE ZEKERHEID - BIJLAGE 

 
ISZ (1) (2) (3) (4) Categorieën betrokken sociaal verzekerden Doeleinden van de mededeling 

DOSZ 

(nu RSZ) 
X X X X 

sociaal verzekerden die vanwege de DOSZ recht 

hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering 

bepalen van het bedrag van de 

arbeidsongeschiktheidsuitkering in functie van andere 

inkomsten 

sociaal verzekerden die vanwege de DOSZ recht 

hebben op een aanvulling op het vakantiegeld 

bepalen van het bedrag van het aanvullend 

vakantiegeld in functie van andere vakantiegelden 

sociaal verzekerden die als gescheiden echtgenoot 

vanwege de DOSZ recht hebben op een pensioen 

bepalen van het bedrag van het pensioen in functie van 

andere pensioenen 

sociaal verzekerden die vanwege de DOSZ recht 

hebben op een pensioen 

informeren van andere pensioendiensten over de 

DOSZ-rechten van de betrokkene 

sociaal verzekerden die vanwege de DOSZ recht 

hebben op terugbetaling van gezondheidszorgkosten 

terugbetalen van gezondheidszorgkosten rekening 

houdend met andere legale en extralegale voordelen 

FOD SZ X X X X 

personen met een handicap die om een uitkering 

verzoeken 

bepalen van het recht op uitkeringen en het bedrag in 

functie van de (pensioen)inkomsten van de betrokkene 

personen met wie de persoon met een handicap een 

huishouden vormt 

bepalen van het recht op uitkeringen en het bedrag in 

functie van de (pensioen)inkomsten van de betrokkene 

FOD VG X X X - 
zorgverstrekkers opgenomen in de federale databank 

van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen 

aanvullen van de federale databank van de 

beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen 

FEDRIS X X X X 

sociaal verzekerden die recht hebben op een 

vergoeding omwille van een arbeidsongeval of een 

beroepsziekte 

toepassen van de bepalingen inzake cumulatie van 

vergoedingen omwille van een arbeidsongeval of een 

beroepsziekte en andere inkomsten 

PDOS 

(nu FPD) 
X X X X 

sociaal verzekerden die vanwege de PDOS recht 

hebben op bepaalde supplementen 

bepalen van het bedrag van de door de PDOS toe te 

kennen supplementen in functie van andere inkomsten 

echtgenoten van een sociaal verzekerde die vanwege 

de PDOS recht heeft op bepaalde supplementen 

bepalen van het bedrag van de door de PDOS toe te 

kennen supplementen in functie van andere inkomsten 

sociaal verzekerden die vanwege de PDOS recht 

hebben op een overheidspensioen 

bepalen van het bedrag van het overheidspensioen 

rekening houdend met de cumulatiebepalingen 

sociaal verzekerden die vanwege de PDOS recht 

hebben op een (aanvullend) vakantiegeld 

bepalen van het bedrag van het (aanvullend) 

vakantiegeld in functie van andere inkomsten 
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POD MI 

& 

OCMW’S 

X X X X 

personen die een beroep doen op een OCMW voor 

maatschappelijke dienstverlening/integratie 

uitvoeren van het inkomensonderzoek in het kader van 

maatschappelijke dienstverlening/integratie 

personen die een beroep doen op een OCMW voor 

maatschappelijke dienstverlening/integratie 

terugbetalen van de kosten die door het OCMW 

werden gemaakt voor individuele hulpverlening 

personen die samenwonen met een persoon die een 

beroep doet op een OCMW 

terugbetalen van de kosten die door het OCMW 

werden gemaakt voor individuele hulpverlening 

RVA 

& 

UI 

X X X X 

sociaal verzekerden die als werkloze aanspraak maken 

op een uitkering 

toepassen van de bepalingen inzake cumulatie van 

werkloosheidsuitkeringen en pensioenen 

personen die samenwonen met een sociaal verzekerde 

die als werkloze aanspraak maakt op een uitkering 

controle door de sociaal inspecteurs met betrekking tot 

de gezinslast van de werkloze 

sociaal verzekerden die aanspraak maken op een 

uitkering loopbaanonderbreking/tijdskrediet 

toepassen van bepalingen cumulatie van uitkeringen 

loopbaanonderbreking/tijdskrediet en pensioenen 

personen die als onthaalouder aanspraak maken op een 

opvanguitkering 

toepassen van de bepalingen inzake cumulatie van 

opvanguitkeringen en pensioenen 

personen die tewerkgesteld zijn in een 

inschakelingsproject 

toepassen van de bepalingen inzake cumulatie van 

activeringsuitkeringen en pensioenen 

sociaal verzekerden die bedragen verschuldigd zijn 

aan de RVA en die recht hebben op een pensioen, 

aanpassingsuitkeringen, overgangsuitkeringen, renten, 

rentebijslagen of als pensioen geldende voordelen 

betaald krachtens een wet, een statuut of een 

overeenkomst 

nagaan of een inhouding mogelijk is in het kader van 

individuele terugvorderingsdossiers 

RSVZ 

& 

SVF 

X X X X 

sociaal verzekerden die als zelfstandige aanspraak 

maken op een pensioen 

bepalen van het recht en het bedrag van het pensioen 

in functie van de loopbaanbreuk in andere regimes 

sociaal verzekerden die als gescheiden echtgenoot van 

een zelfstandige aanspraak maken op een pensioen 

bepalen van het recht en het bedrag van het pensioen 

in functie van de loopbaanbreuk in andere regimes 

sociaal verzekerden die als zelfstandige aanspraak 

maken op een pensioen 

toekennen van het onvoorwaardelijk pensioen in 

functie van de voorwaardelijke pensioenen 

sociaal verzekerden die als zelfstandige aanspraak 

maken op een pensioen 

bepalen van het bedrag van het pensioen in functie van 

de andere pensioenvoordelen 
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RIZIV X X X X 

sociaal verzekerden die aanspraak maken op een 

arbeidsongeschiktheidsuitkering 

controleren van de bepalingen inzake cumulatie van 

arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en pensioenen 

sociaal verzekerden die aanspraak maken op een 

verhoogde tegemoetkoming 

controleren van de bepalingen inzake de verhoogde 

tegemoetkoming 

rechthebbenden verzekering geneeskundige 

verzorging en uitkeringen 

controleren van de bepalingen inzake het recht op 

prestaties bij pensioenen na een onvolledige loopbaan 

rechthebbenden verzekering geneeskundige 

verzorging en uitkeringen 

controleren van de bepalingen inzake het vaststellen 

van de hoedanigheid van persoon ten laste 

rechthebbenden verzekering geneeskundige 

verzorging en uitkeringen 

controleren van de mogelijkheid tot inhouding bij 

individuele terugvorderingsdossiers 

rechthebbenden verzekering geneeskundige 

verzorging en uitkeringen 

informeren van de rechthebbenden verzekering 

geneeskundige verzorging en uitkeringen 

rechthebbenden verzekering geneeskundige 

verzorging en uitkeringen 

beheren en controleren van de gegevens omtrent de 

verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen 

zorgverleners (artikel 54 wet verplichte verzekering 

voor geneeskundige verzorging en uitkeringen) 

regelen van het sociaal statuut van de betrokken 

zorgverleners 

 
 

(1) Identificatiegegevens met betrekking tot de instelling die het pensioenvoordeel uitbetaalt 

(2) Identificatiegegevens met betrekking tot de gerechtigde op het pensioenvoordeel 

(3) Persoonsgegevens met betrekking tot het recht op het pensioenvoordeel 

(4) Persoonsgegevens met betrekking tot de betaling van het pensioenvoordeel 


