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Informatieveiligheidscomité 

Verenigde kamers 

(sociale zekerheid en gezondheid/federale overheid) 
 

 

BERAADSLAGING NR. 22/013 VAN 3 MEI 2022 MET BETREKKING TOT DE 

MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE FOD FINANCIËN AAN DE 

FEDERALE PENSIOENSDIENST MET HET OOG OP DE CONTROLE VAN DE 

BEROEPSINKOMSTEN EN VERVANGINGSINKOMSTEN EVENALS DE FISCALE 

TOESTAND VAN DE BETROKKENEN 

 

Gelet op de wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting en organisatie van een federale 

dienstenintegrator, in het bijzonder artikel 35/1, §1, derde lid;  

 

Gelet op de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, in 

het bijzonder de artikelen 111 en 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 de artikelen 97 en 98; 

 

Gelet op de beraadslaging nr. 01/009 van 22 januari 2009 “betreffende de machtigingsaanvraag 

vanwege de Rijksdienst voor Pensioenen voor de verwerking van persoonsgegevens die in 

gegevensbanken van de FOD Financiën zijn opgeslagen”; 

 

Gelet op de aanvraag vanwege de Federale Pensioendienst; 

 

Gelet op het auditoraatsrapport van de federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning; 

 

Gelet op het verslag van de heer D. HACHE en de heer B. VIAENE. 

 

 

I. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 

 

1. Voor de vaststelling van pensioenrechten en van andere categorieën van inkomensrechten 

dient de Federale Pensioendienst rekening te houden met de reële inkomsten van de 

betrokkene of diens huwelijkspartner, waarvan de stavingstukken door de betrokkenen zelf 

worden bijgebracht doch die in bepaalde gevallen beschikbaar zijn bij de FOD Financiën. 

 

2. In het verleden heeft het voormalig Sectoraal comité voor de Federale Overheid de toelating 

verleend aan de voorloper van de Federale Pensioendienst, meer bepaald de Rijksdienst voor 

Pensioenen, om toegang te krijgen tot gegevens betreffende de onroerende goederen1 evenals 
 

1 Beraadslaging nr. 08/2007 van 25 oktober 2007 van het voormalig Sectoraal comité voor de Federale Overheid. 
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de meest recente inkomensgegevens2 van de betrokkene en diens huwelijkspartner, teneinde 

het recht op gewaarborgd inkomen voor bejaarden en de inkomensgarantie voor ouderen te 

kunnen vaststellen. 

 

3. De Federale Pensioendienst verzoekt thans de toelating om de hierna beschreven 

persoonsgegevens in de databanken van de FOD Financiën te mogen consulteren voor 

volgende doeleinden:  

 - de controle van beroepsinkomsten en vervangingsinkomsten met het oog op het correct 

toekennen van de rechten in het kader van de toepassing van volgende regelgeving: 

- de programmawet van 28 juni 2013, meer bepaald Titel 8, Hoofdstuk 1: Regeling 

van de cumulatie van pensioenen van de overheidssector met inkomsten 

voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsactiviteit of met een 

vervangingsinkomen3; 

- het koninklijk besluit van 28 mei 2013 tot wijziging van diverse reglementaire 

bepalingen betreffende de cumulatie van een pensioen in de werknemersregeling 

met beroepsinkomsten of met sociale vergoedingen4; 

- artikelen 118 tot en met 145 van de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en 

diverse bepalingen, betreffende de toepassing van de minimumbedragen voor van 

de rustpensioenen en van de overlevingspensioenen5; 

- artikel 43ter van de wet van 5 augustus 1978  houdende economische en 

budgettaire hervormingen, betreffende het pensioen dat aan een minderjarige wees 

wordt toegekend6; 

 - de controle van de fiscale toestand van de betrokkene met het oog op de correcte uitbetaling 

van de netto-pensioenen. 

 

4. De Federale Pensioendienst wenst toegang tot volgende persoonsgegevens aan de hand van 

het identificatienummer van de sociale zekerheid van de betrokkene (zijnde ofwel het 

Rijksregisternummer7 ofwel het identificatienummer toegekend door de KSZ) met het oog 

op de controle van beroepsinkomsten en vervangingsinkomen: 

   - het inkomstenjaar 

- de beroepsinkomsten en vervangingsinkomsten van de rechthebbende op een rust- 

of overlevingspensioen 

- de beroepsinkomsten en vervangingsinkomsten van de echtgenoot van de 

rechthebbende op een rustpensioen 

- de beroepsinkomsten van de langstlevende ouder van een minderjarige wees 

 

5. De Federale Pensioendienst wenst toegang tot volgende persoonsgegevens aan de hand van 

het identificatienummer van de sociale zekerheid van de betrokkene voor de controle van de 

 
2 Beraadslaging nr. 01/2009 van 22 januari 2009 van het Sectoraal comité voor de Federale Overheid. 
3 http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2013/06/28/2013203870/justel  
4 http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2013/05/28/2013022284/justel 
5 http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1992/06/26/1992021199/justel 
6 http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1978/08/05/1978080501/justel  
7 Koninklijk besluit van 5 december 1986 tot regeling van het gebruik van het identificatienummer van het 
Rijksregister van de natuurlijke personen door de instellingen van openbaar nut die onder het Ministerie van 
Sociale Voorzorg ressorteren. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2013/06/28/2013203870/justel
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2013/05/28/2013022284/justel
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1992/06/26/1992021199/justel
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1978/08/05/1978080501/justel
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fiscale toestand van de betrokkene met het oog op de correcte uitbetaling van de netto-

pensioenen: 

- Aantal personen ten laste (kinderen, bejaarden, anderen) 

o Persoon ten laste met handicap 

o Zorgbehoevende persoon ten laste 

- Personen ten laste: co-ouderschap 

- Betrokkene met handicap hoger of gelijk aan 66% 

- Type schaal van de bedrijfsvoorheffing: 

o Schaal 1: alleenstaande 

o Schaal 2: gezinsinkomen 

- Som van de bruto inkomsten (alle belastbare inkomsten met uitzondering van 

pensioenen) van de partner (huidige drempelwaarde: 291,25 euro) 

o Onbekend of hoger dan de drempelwaarde; 

o Geen inkomsten; 

o Onder of gelijk aan de drempelwaarde. 

- Som van de bruto pensioenen van de partner (huidige drempelwaarden: 582,50 

euro) 

o Onbekend of hoger dan de drempelwaarde; 

o Kleiner of gelijk aan de drempelwaarde. 

- Vrijstelling bedrijfsvoorheffing private sector (fiscaal ten laste van ander land of 

niet). 

- Vrijstelling bedrijfsvoorheffing publieke sector (fiscaal ten laste van ander land 

of niet). 

- Informatie echtgeno(o)t(e): partner met handicap hoger of gelijk aan 66% : ja of 

neen 

- Extralegale pensioenen met oorsprong buitenland 

 

5. De uitwisseling van persoonsgegevens tussen de FOD Financiën en de Federale 

Pensioendienst vindt plaats met tussenkomst van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid 

als dienstenintegrator. 

 

II. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

 

A. BEVOEGDHEID 

 

6. Het betreft de mededeling van persoonsgegevens door een overheidsdienst van de federale 

overheid aan een instelling van sociale zekerheid bedoeld in artikel 2, eerste lid, 2°, a), van 

de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van 

de sociale zekerheid die overeenkomstig artikel 35/1, §1, derde lid van de wet van 15 

augustus 2012 houdende oprichting en organisatie van een federale dienstenintegrator een 

voorafgaande beraadslaging van de verenigde kamers van het informatieveiligheidscomité 

vergt voor zover de verwerkingsverantwoordelijken van de meedelende instantie, de 

ontvangende instantie en de Kruispuntbank van de sociale zekerheid, in uitvoering van 

artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen 

met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, niet tot een akkoord komen over de 

mededeling of minstens één van die verwerkingsverantwoordelijken om een beraadslaging 
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verzoekt en de andere verwerkingsverantwoordelijken daarvan in kennis heeft gesteld. In 

vermelde gevallen wordt de aanvraag ambtshalve gezamenlijk ingediend door betrokken 

verwerkingsverantwoordelijken. 

 

7. Het Informatieveiligheidscomité stelt vast dat de betrokken partijen geen protocol hebben 

afgesloten en dat de Federale Pensioendienst een aanvraag tot beraadslaging heeft ingediend. 

De FOD Financiën werd in kennis gesteld. Het Comité is bijgevolg bevoegd. 

 

B. TEN GRONDE 

B.1. VERANTWOORDINGSPLICHT  

8. Overeenkomstig artikel 5.2 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming8  (hierna 

‘AVG’ genoemd) zijn de FOD Financiën (meedelende instantie) en de Federale 

Pensioendienst (ontvangende instanties) als verwerkingsverantwoordelijken 

verantwoordelijk voor het naleven van de beginselen vermeld in artikel 5.1 van de AVG9 en 

moeten ze in staat zijn dit aan te tonen. 

9. De verwerkingsverantwoordelijke dient overeenkomstig de AVG aan een aantal 

verplichtingen te voldoen. In voorliggende beraadslaging worden de belangrijkste 

verplichtingen overlopen. Het Informatieveiligheidscomité wijst er in dit kader op dat de 

verwerkingsverantwoordelijke een register van verwerkingsactiviteiten dient bij te houden 

overeenkomstig de bepalingen van art. 30 AVG. 

 
8 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 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. 
9 Persoonsgegevens moeten: 

a) worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is 

(„rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie”); 

b) voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld en mogen 

vervolgens niet verder op een met die doeleinden onverenigbare wijze worden verwerkt; de verdere 

verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of 

statistische doeleinden wordt overeenkomstig artikel 89, lid 1, niet als onverenigbaar met de oorspronkelijke 

doeleinden beschouwd („doelbinding”); 

c) toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden 

verwerkt („minimale gegevensverwerking”); 

d) juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd; alle redelijke maatregelen moeten worden genomen om de 

persoonsgegevens die, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, onjuist zijn, onverwijld te 

wissen of te rectificeren („juistheid”); 

e) worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de 

doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk is; persoonsgegevens mogen voor 

langere perioden worden opgeslagen voor zover de persoonsgegevens louter met het oog op archivering in 

het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden worden verwerkt 

overeenkomstig artikel 89, lid 1, mits de bij deze verordening vereiste passende technische en 

organisatorische maatregelen worden getroffen om de rechten en vrijheden van de betrokkene te beschermen 

(„opslagbeperking”); 

f) door het nemen van passende technische of organisatorische maatregelen op een dusdanige manier worden 

verwerkt dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat zij onder meer beschermd zijn tegen 

ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging 

(„integriteit en vertrouwelijkheid”). 
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B.2. RECHTMATIGHEID 

10. Overeenkomstig art. 5, §1, a), AVG moeten persoonsgegevens worden verwerkt op een 

wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig is. Dit houdt in dat de beoogde 

verwerking een basis moet vinden in één van de rechtmatigheidsgronden vermeld in artikel 

6 AVG.  

11. Het Informatieveiligheidscomité stelt vast dat de mededeling in hoofde van de FOD 

Financiën rechtmatig is aangezien deze verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van 

een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het 

openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen (art. 6.1 e) AVG). 

12. De mededeling van de inkomstengegevens is gebaseerd op art. 328 van het Wetboek 

Inkomstenbelasting dat stelt dat de bestuursdiensten van de Staat, de besturen van de 

Gemeenschappen, de Gewesten, de provincies, de agglomeraties, de federaties van 

gemeenten en de gemeenten alsmede de vennootschappen, verenigingen, instellingen of 

inrichtingen naar publiek recht, slechts kredieten, leningen, premies, toelagen of alle andere 

voordelen mogen toekennen welke rechtstreeks of onrechtstreeks gegrond zijn op het bedrag 

van de inkomsten of op elementen die in aanmerking komen voor de vaststelling van die 

inkomsten, dan na kennis genomen te hebben van de recente fiscale toestand van de 

aanvrager. Deze toestand is tegen de aanvrager in te roepen voor het toekennen van gezegde 

kredieten, leningen, premies, toelagen of andere voordelen.10 

13. Art. 337, tweede lid, van het Wetboek Inkomstenbelasting stelt verder dat de ambtenaren 

van de administratie belast met de vestiging, of deze belast met de inning en de invordering, 

van de inkomstenbelastingen en van de Algemene Administratie van de 

Patrimoniumdocumentatie hun ambt uitoefenen wanneer zij aan andere administratieve 

diensten van de Staat, aan de parketten en de griffies van de hoven en van alle rechtscolleges, 

aan de administraties van de gemeenschappen, de gewesten, de provincies, de agglomeraties, 

de federaties van gemeenten en de gemeenten, evenals aan de in artikel 329 bedoelde 

openbare instellingen of inrichtingen, inlichtingen verstrekken welke voor die diensten, 

instellingen of inrichtingen nodig zijn voor de hun opgedragen uitvoering van wettelijke of 

reglementaire bepalingen. 

14. Het Informatieveiligheidscomité stelt vast dat de ontvangst en de verwerking van de beoogde 

persoonsgegevens in hoofde van de Federale Pensioendienst gerechtvaardigd zijn gelet op 

volgende wettelijke grondslagen: 

 -  de wet betreffende de Federale Pensioendienst11 

 
10 Cfr. vermelding van deze toelaatbaarheidsgrond in de aanbeveling nr. 02/2020 van 31 januari 2020 van de 
Gegevensbeschermingsautoriteit, “De mededeling door de FOD Financiën aan een ander openbaar of privéorgaan 
van informatie over de fiscale situatie van natuurlijke personen vóór de toekenning, door het orgaan dat de 
gegevens ontvangt, van een premie, subsidie of enig ander rechtstreeks of onrechtstreeks door de staat, een 
gemeenschap of een gewest toegekend voordeel”, p12 
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/publications/aanbeveling-nr.-02-2020.pdf  
11 Wet van 18 maart 2016 tot wijziging van de benaming van de Rijksdienst voor Pensioenen in Federale 
Pensioendienst, tot integratie van de bevoegdheden en het personeel van de Pensioendienst voor de 
Overheidssector, van een deel van de bevoegdheden en van het personeel van de Directie-generaal 
Oorlogsslachtoffers, van de opdrachten "Pensioenen" van de lokale en provinciale sectoren van de Dienst voor de 

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/publications/aanbeveling-nr.-02-2020.pdf
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 - de programmawet van 28 juni 2013, meer bepaald Titel 8, Hoofdstuk 1: Regeling van de 

cumulatie van pensioenen van de overheidssector met inkomsten voortvloeiend uit de 

uitoefening van een beroepsactiviteit of met een vervangingsinkomen, van de 

programmawet van 28 juni 201312; 

 - het koninklijk besluit van 28 mei 2013 tot wijziging van diverse reglementaire bepalingen 

betreffende de cumulatie van een pensioen in de werknemersregeling met beroepsinkomsten 

of met sociale vergoedingen; 

 - artikelen 118 tot en met 145 van de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse 

bepalingen, betreffende de toepassing van de minimumbedragen voor van de rustpensioenen 

en van de overlevingspensioenen; 

 - artikel 43ter van de wet van 5 augustus 1978  houdende economische en budgettaire 

hervormingen, betreffende het pensioen dat aan een minderjarige wees wordt toegekend; 

15. Gelet op het voorgaande acht het Informatieveiligheidscomité de beoogde verwerking 

rechtmatig. 

B.3. DOELBINDING 

16. Artikel  5, §1, b), AVG laat de verwerking van persoonsgegevens slechts toe voor 

welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden (principe van 

doelbinding). De gegevens mogen bovendien niet verder worden verwerkt op een wijze die 

onverenigbaar is met die doeleinden. 

17. De persoonsgegevens worden door de Federale Pensioendienst opgevraagd voor volgende 

doeleinden:  

 - de controle van beroepsinkomsten en vervangingsinkomsten met het oog op het correct 

toekennen van de rechten in het kader van de toepassing van volgende regelgeving: 

- de programmawet van 28 juni 2013, meer bepaald Titel 8, Hoofdstuk 1: Regeling 

van de cumulatie van pensioenen van de overheidssector met inkomsten 

voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsactiviteit of met een 

vervangingsinkomen; 

- het koninklijk besluit van 28 mei 2013 tot wijziging van diverse reglementaire 

bepalingen betreffende de cumulatie van een pensioen in de werknemersregeling 

met beroepsinkomsten of met sociale vergoedingen; 

- artikelen 118 tot en met 145 van de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en 

diverse bepalingen, betreffende de toepassing van de minimumbedragen voor van 

de rustpensioenen en van de overlevingspensioenen; 

- artikel 43ter van de wet van 5 augustus 1978  houdende economische en 

budgettaire hervormingen, betreffende het pensioen dat aan een minderjarige wees 

wordt toegekend; 

 - de controle van de fiscale toestand van de betrokkene met het oog op de correcte uitbetaling 

van de netto-pensioenen. 

 
Bijzondere socialezekerheidsstelsels en van HR Rail en tot overname van de gemeenschappelijke sociale dienst van 
de Dienst voor de Bijzondere socialezekerheidsstelsels. 
12 Art. 97 van de programmawet van 28 juni 2013 bepaalt uitdrukkelijk: “Voor de toepassing van dit hoofdstuk mag 
een pensioeninstelling van de overheidssector, bij de Federale Overheidsdienst Financiën de vereiste inlichtingen 
inwinnen betreffende de beroepsinkomsten of het vervangingsinkomen van een pensioengerechtigde.” 
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18. Wat de controle van de fiscale toestand betreft, verduidelijkt de Federale Pensioendienst dat 

het verantwoordelijk is voor het uitbetalen van het nettopensioen.  Met het proces ‘Bruto 

Netto’ worden de gekende gegevens inzake fiscale gezinssituatie, met name invaliditeit, 

kinderen ten laste, bedrijfsvoorheffing, bruto-inkomsten van de echtgeno(o)t(e) of wettelijk 

samenwonende en fiscaal voluntariaat verwerkt. Deze parameters maken het immers 

mogelijk om de sociale inhoudingen (ZIV- en solidariteitsbijdragen), de bedrijfsvoorheffing 

en (in geval van een ambtenarenpensioen) inhoudingen betreffende de begrafenisvergoeding 

te berekenen. Momenteel wordt de informatie omtrent de fiscale gezinssituatie rechtstreeks 

opgevraagd bij betrokkenen die op korte termijn met pensioen gaan. De toekomstig 

gepensioneerde dient een formulier ‘fiscale toestand’ in te vullen en terug te sturen naar de 

betaaldiensten (ofwel op papier, ofwel via mypension.be). Eens de betrokkene reeds in 

betaling is, kunnen er natuurlijk ook nog aanpassingen gebeuren aan zijn/haar fiscale 

toestand. De gepensioneerde kan iedere wijziging in de fiscale toestand meedelen aan de 

betaaldiensten. Dit kan telefonisch en/of schriftelijk of door een bezoek te brengen aan een 

(gewestelijk) kantoor of Pensioenpunt, of door deze te wijzigen via mypension.be. De 

verwerking gebeurt ook hier manueel. Indien er dus wijzigingen plaatsvinden in de fiscale 

toestand van de gepensioneerde die reeds in betaling is, is de Federale Pensioendienst steeds 

afhankelijk van de gepensioneerde zelf om deze informatie door te krijgen. Het gevolg is dat 

de Federale Pensioendienst niet steeds de correcte informatie inzake fiscale toestand 

aangeleverd krijgen. De toegang tot de betreffende persoonsgegevens in de databank van de 

FOD Financiën zal de kwaliteit en de efficiëntie van de dienstverlening van de Federale 

Pensioendienst garanderen. 

19. De Federale Pensioendienst verwijst eveneens naar de wet van 5 mei 2014 houdende 

verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling in de werking van de 

diensten en instanties die behoren tot of taken uitvoeren voor de overheid en tot 

vereenvoudiging en gelijkschakeling van elektronische en papieren formulieren. Deze wet 

heeft onder andere tot doel de administratieve verplichtingen van burgers en rechtspersonen 

te vereenvoudigen door te waarborgen dat gegevens die reeds beschikbaar zijn in een 

authentieke bron niet opnieuw moeten worden meegedeeld aan een federale overheidsdienst. 

20. Gelet op het voorgaande is het Informatieveiligheidscomité van oordeel dat het welbepaalde, 

uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd doeleinden betreft. Het brengt in herinnering 

dat de gevraagde gegevens enkel met het oog op deze doeleinden mogen worden verwerkt. 

B.4. PROPORTIONALITEITSBEGINSEL 

B.4.1. Minimale gegevensverwerking 

21. Artikel 5, §1, c), AVG stelt dat persoonsgegevens ter zake dienend en beperkt tot wat 

noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt (“minimale 

gegevensverwerking”). 

22. Het Informatieveiligheidscomité stelt vast dat de persoonsgegevens die worden vermeld in 

randnummer 4 noodzakelijk zijn voor de controle van beroepsinkomsten en 

vervangingsinkomen, zoals uitdrukkelijk beschreven in: 
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- de programmawet van 28 juni 2013, meer bepaald Titel 8, Hoofdstuk 1: Regeling van de 

cumulatie van pensioenen van de overheidssector met inkomsten voortvloeiend uit de 

uitoefening van een beroepsactiviteit of met een vervangingsinkomen; 

 - het koninklijk besluit van 28 mei 2013 tot wijziging van diverse reglementaire bepalingen 

betreffende de cumulatie van een pensioen in de werknemersregeling met beroepsinkomsten 

of met sociale vergoedingen; 

 - artikelen 118 tot en met 145 van de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse 

bepalingen, betreffende de toepassing van de minimumbedragen voor van de rustpensioenen 

en van de overlevingspensioenen; 

 - artikel 43ter e.v. van de wet van 5 augustus 1978  houdende economische en budgettaire 

hervormingen, betreffende het pensioen dat aan een minderjarige wees wordt toegekend; 

23. Het Informatieveiligheidscomité verder stelt vast dat de persoonsgegevens betreffende de 

fiscale toestand die worden vermeld in randnummer 5 effectief noodzakelijk zijn om de 

uitbetaling van de netto-pensioenen te kunnen verzekeren overeenkomstig haar wettelijke 

opdracht zoals beschreven in artikel 5 van de Wet betreffende de Federale Pensioendienst. 

 

B.4.2. Opslagbeperking 

24. Overeenkomstig artikel 5.1 e) AVG moeten persoonsgegevens worden bewaard in een vorm 

die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de doeleinden 

waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk is. 

25. Het Informatieveiligheidscomité neemt akte van het feit dat het moeilijk is om een vaste 

bewaartermijn te bepalen betreffende de persoonsgegevens die door de Federale 

Pensioendienst worden verwerkt in het kader van de vaststelling en uitbetaling van de 

pensioenrechten en andere categorieën van inkomstenrechten, zoals bevestigd door het 

voormalig Sectoraal comité voor de Federale Overheid in haar beraadslaging nr. 01/2009. 

Het Informatieveiligheidscomité herhaalt dat in de praktijk een onderscheid moet worden 

gemaakt tussen verschillende bewaringswijzen. De behandeling van een hangend dossier 

vereist een bewaring van gegevens opdat deze op normale wijze beschikbaar en toegankelijk 

zouden zijn voor de ambtenaren die belast zijn met het beheer van het dossier. Zodra een 

dossier kan worden gearchiveerd, met name eens de verjaringstermijn is verlopen, moet de 

gekozen bewaringswijze aan de gegevens slechts een beperkte beschikbaarheid en 

toegankelijkheid verlenen. Eens de bewaring niet langer nuttig is – en ten laatste op het 

ogenblik dat de rechten van de begunstigden zijn uitgedoofd – dienen de gegevens niet langer 

te worden bewaard. 

B.5. TRANSPARANTIE 

26. Overeenkomstig artikel 14 AVG dient de verwerkingsverantwoordelijke bepaalde 

informatie over de gegevensverwerking mee te delen aan de betrokkene indien de 

persoonsgegevens niet van de betrokkene zijn verkregen. Deze verplichting geldt evenwel 

niet indien het verkrijgen of verstrekken van de gegevens uitdrukkelijk is voorgeschreven 

bij Unie- of lidstatelijk recht dat op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en 

dat recht voorziet in passende maatregelen om de gerechtvaardigde belangen van de 

betrokkene te beschermen. 
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27. Het Informatieveiligheidscomité stelt vast dat de mededeling van persoonsgegevens gedekt 

is door art. 328 en 337, tweede lid, van het Wetboek Inkomstenbelasting in combinatie met 

de programmawet van 28 juni 2013, het koninklijk besluit van 28 mei 2013 tot wijziging van 

diverse reglementaire bepalingen betreffende de cumulatie van een pensioen in de 

werknemersregeling met beroepsinkomsten of met sociale vergoedingen, de wet van 26 juni 

1992 houdende sociale en diverse bepalingen en de wet van 5 augustus 1978  houdende 

economische en budgettaire hervormingen. 

28. Het Informatieveiligheidscomité acht het evenwel aangewezen dat zowel de FOD Financiën 

als de Federale Pensioendienst op hun respectievelijke websites toelichting verschaffen over 

de mededeling van de persoonsgegevens. 

B.6. BEVEILIGING 

29. Persoonsgegevens moeten door het nemen van passende technische of organisatorische 

maatregelen op een dusdanige manier worden verwerkt dat een passende beveiliging ervan 

gewaarborgd is, en dat zij onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige 

verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging („integriteit en 

vertrouwelijkheid”).13 

30. De Federale Pensioendienst is een instelling die behoort tot het primaire netwerk van de 

sociale zekerheid, waardoor het over een functionaris voor gegevensbescherming moet 

beschikken, alsook over een veiligheidsbeleid. Er kan verwezen worden naar artikel 24 van 

de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van 

de sociale zekerheid en naar het koninklijk besluit van 12 augustus 1993 houdende de 

organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid. 

31. De FOD Financiën beschikt over een functionaris voor gegevensbescherming en een 

veiligheidsplan. Er kan tevens verwezen worden naar de wet van 3 augustus 2012 houdende 

bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale 

Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten. Het Comité heeft hier akte van 

genomen. 

32. Het Informatieveiligheidscomité wijst erop dat artikel 35 AVG in bepaalde gevallen vereist 

dat de verwerkingsverantwoordelijke vóór de verwerking een beoordeling uitvoert van het 

effect van de beoogde verwerkingsactiviteiten op de bescherming van persoonsgegevens. 

Indien uit deze beoordeling zou blijken dat bijkomende maatregelen moeten worden 

getroffen, dienen de betrokken partijen op eigen initiatief een aanvraag tot wijziging van 

onderhavige beraadslaging in. De mededeling van persoonsgegevens mag in voorkomend 

geval niet plaatsvinden totdat de vereiste toelating van het Comité is bekomen. Indien uit de 

gegevensbeschermingseffectbeoordeling zou blijken dat er een hoog residuair risico is, dient 

de aanvrager de beoogde gegevensverwerking voor te leggen aan de 

Gegevensbeschermingsautoriteit, overeenkomst art. 36.1 AVG. 

 

 

 
13 Art. 5, §1, f), AVG. 
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Om deze redenen, besluit 

 

het Informatieveiligheidscomité, in verenigde kamers: 

  

dat de mededeling van de persoonsgegevens door de FOD Financiën aan de Federale 

Pensioendienst met het oog op de controle van de beroepsinkomsten en vervangingsinkomsten 

evenals de fiscale toestand van de betrokkenen is toegestaan mits wordt voldaan aan de in deze 

beraadslaging vastgestelde maatregelen ter waarborging van de gegevensbescherming, in het 

bijzonder de maatregelen op het vlak van doelbinding, minimale gegevensverwerking, 

opslagbeperking en informatieveiligheid. 

 

Het Informatieveiligheidscomité wijst erop dat de verwerkingsverantwoordelijken gehouden zijn 

om een gegevensbeschermingseffectbeoordeling uit te voeren. Als uit die beoordeling zou blijken 

dat bijkomende maatregelen moeten worden getroffen om de rechten en vrijheden van de 

betrokkenen te vrijwaren, dan zijn de partijen ertoe gehouden om de gewijzigde modaliteiten van 

de gegevensverwerking ter beraadslaging aan het Informatieveiligheidscomité voor te leggen. 

 

 

 

 

 

 

Daniel Haché 

kamer federale overheid 

 

 

 

 

 

Bart VIAENE 

kamer sociale zekerheid en gezondheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 het volgende adres: Willebroekkaai 38, 1000 Brussel 

(tel. 32-2-741 83 11) en de zetel van de kamer federale overheid van het informatieveiligheidscomité is gevestigd in 

de kantoren van de FOD BOSA - Simon Bolivarlaan 30 – 1000 Brussel (tel. 32-2-740 80 64). 


