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IVC/KSZG/22/184 

 

 

BERAADSLAGING NR. 20/144 VAN 2 JUNI 2020, GEWIJZIGD OP 3 NOVEMBER 2020 

EN OP 5 APRIL 2022, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN 

PERSOONSGEGEVENS DOOR DIVERSE (OPENBARE/PRIVATE) ORGANISATIES 

AAN DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID VOOR OPNAME IN HET 

DATAWAREHOUSE ARBEIDSMARKT EN SOCIALE BESCHERMING 
 

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

van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder de artikelen 5 en 15; 

 

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 rapporten van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; 

 

Gelet op het verslag van de heer Bart Viaene. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. Het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming, opgericht in overeenstemming met 

artikel 5 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, beoogt de koppeling van sociaal-economische 

persoonsgegevens van de Belgische instellingen van sociale zekerheid en van diverse andere 

overheden, ongeacht hun bevoegdheidsniveau. Het biedt de mogelijkheid om beter, sneller 

en goedkoper tegemoet te komen aan de behoeften van de organisaties die instaan voor het 

verrichten van onderzoeken die nuttig zijn voor de kennis, de conceptie en het beheer van de 

sociale bescherming. De organisatie van het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale 

bescherming is toevertrouwd aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 

2. Het Toezichtscomité bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (de rechtsvoorganger 

van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid en de kamer sociale 

zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité) heeft zich in zijn advies nr. 

01/01 van 6 februari 2001 in gunstige zin uitgesproken over de verspreiding van bepaalde 
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geaggregeerde standaardtabellen gecreëerd door middel van het datawarehouse. In dat advies 

staan de persoonsgegevens vermeld die daartoe in het datawarehouse werden geïntegreerd. 

 

3. Sindsdien werd het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid stelselmatig aangevuld met bijkomende categorieën 

persoonsgegevens. De input door de verschillende authentieke bronnen werd daarbij veelal 

geregeld in de beslissingen van het Toezichtscomité, het sectoraal comité van de sociale 

zekerheid en van de gezondheid of de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het 

informatieveiligheidscomité met betrekking tot de output bestemd voor de organisaties die 

onderzoeken realiseren die nuttig zijn voor de kennis, de conceptie en het beheer van de 

sociale bescherming. Dat wil zeggen dat niet iedere supplementaire mededeling van 

persoonsgegevens aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, voor registratie in haar 

datawarehouse, expliciet als dusdanig juridisch werd geregeld maar dat die verwerking van 

persoonsgegevens doorgaans impliciet werd goedgekeurd in een beslissing van het bevoegd 

comité met betrekking tot de verdere mededeling, door de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid, van gepseudonimiseerde persoonsgegevens of anonieme gegevens die op basis 

van diezelfde persoonsgegevens werden ontwikkeld. Voor een actueel overzicht van de 

persoonsgegevens die inmiddels in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming 

beschikbaar zijn: zie https://www.ksz-bcss.fgov.be/nl/dwh/homepage/index.html. 

 

4. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zou haar datawarehouse ditmaal aanvullen met 

persoonsgegevens over de Vlaamse sociale bescherming, over de minimumpensioenen en 

minimumrechten en over de gezinsbijslagen en met persoonsgegevens van de vereniging 

zonder winstoogmerk SIGEDIS. Als bijlage bij deze beraadslaging gaat een niet-exhaustieve 

lijst van toe te voegen persoonsgegevens (deze biedt per thema reeds een aanduiding van de 

mogelijke aanvullingen). 

 

 Vlaamse sociale bescherming 

 

5. Door de zesde staatshervorming is een deel van de bevoegdheid met betrekking tot de 

tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden overgedragen aan de deelentiteiten. Het ter zake 

bevoegde Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming zou aldus bepaalde persoonsgegevens 

over de Vlaamse dossiers inzake de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (in Vlaanderen 

het zorgbudget voor ouderen genoemd) aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 

meedelen, voor de integratie in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming. Elk 

jaar zouden enkele persoonsgegevens over de rechten (ook al zijn die tijdelijk, gedeeltelijk 

of herzien), over de partners (van de rechthebbenden, tijdens de periode van het recht) en 

over de betalingen (informatie per maand inzake de rechthebbenden die effectief een bedrag 

van de overheid hebben ontvangen) worden overgemaakt. Het Agentschap Vlaamse Sociale 

Bescherming behoort overigens tot het netwerk van de sociale zekerheid, met toepassing van 

het koninklijk besluit van 16 januari 2002 tot uitbreiding van het netwerk van de sociale 

zekerheid tot sommige overheidsdiensten, openbare instellingen en meewerkende 

instellingen van privaatrecht van de Gemeenschappen en Gewesten, met toepassing van 

artikel 18 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, waardoor diverse bepalingen van de wet van 15 

januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid – in het bijzonder de artikelen 5 (over de invoer van persoonsgegevens in het 

https://www.ksz-bcss.fgov.be/nl/dwh/homepage/index.html
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datawarehouse) en 15 (over de beraadslagingsbevoegdheid van het 

informatieveiligheidscomité) – op hem van toepassing zijn. 

 

 Minimumpensioenen en minimumrechten 

 

6. De persoonsgegevens over de pensioenen die op dit moment in het datawarehouse zijn 

opgenomen, kennen een belangrijk tekort. Ze bevatten immers geen informatie over het al 

dan niet ontvangen van een minimumpensioen en over het gebruik van het minimumrecht bij 

de pensioenberekening. Om aan dit euvel te verhelpen, zou de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid voortaan nieuwe types persoonsgegevens opnemen: elk jaar persoonsgegevens 

over het minimumpensioen (startjaar 2013) en elke vijf jaar persoonsgegevens over het 

minimumrecht (startjaar 2015). Die zouden ter beschikking worden gesteld door de Federale 

Pensioendienst en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen. 

 

 Gezinsbijslagen 

 

7. Ook ingevolge de zesde staatshervorming is de bevoegdheid voor de gezinsbijslagen 

overgeheveld naar de verscheidene deelentiteiten. De voortaan dienaangaande bevoegde 

organisaties – te weten, enerzijds, het Agentschap Opgroeien regie en het Vlaams 

Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid1, het AVIQ, 

IRISCARE en de Duitstalige Gemeenschap en, anderzijds, de private gezinsbijslagkassen – 

zouden elk jaar bepaalde persoonsgegevens over betalingen aanleveren, voor alle individuen 

die een recht op gezinsbijslag hebben (ook als dit tijdelijk of herzien is) en hun respectieve 

begunstigden in het desbetreffende jaar. Die persoonsgegevens zouden in beginsel door de 

private gezinsbijslagkassen met de tussenkomst van de voormelde openbare actoren aan de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid worden overgemaakt, voor opname in het 

datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming. Een eerste bestand heeft betrekking op 

het statuut, het aantal rechtgevende kinderen en de begunstigden. Een tweede bestand heeft 

betrekking op de reële betalingen op jaarbasis. De hogervermelde organisaties van de 

deelentiteiten (zowel de openbare als de private) maken eveneens deel uit van het netwerk 

van de sociale zekerheid, met toepassing van het hogervermeld koninklijk besluit van 16 

januari 2002. 

 

 SIGEDIS 

 

8. De loopbaanpersoonsgegevens van de vereniging zonder winstoogmerk SIGEDIS die 

momenteel in het datawarehouse zijn opgenomen, kennen een aantal tekortkomingen. Zo zijn 

ze bijwijlen niet gebruiksvriendelijk en hebben ze vooralsnog geen betrekking op statutaire 

personeelsleden van de overheid. Om aan die tekortkomingen tegemoet te komen, zou de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid de huidige persoonsgegevens in het datawarehouse 

vervangen door nieuwe persoonsgegevens. 

 

 

                                                 
1 De persoonsgegevens van de Vlaamse Gemeenschap zijn initieel afkomstig van de openbare uitbetalingsactor 

(het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid, dat ook tot het 

netwerk van de sociale zekerheid is toegetreden) en de diverse private uitbetalingsactoren. 
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B. BEHANDELING 
 

9. Krachtens de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid verzamelt de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid persoonsgegevens bij de instellingen van sociale zekerheid, slaat ze op, voegt ze 

samen en deelt ze mee aan de personen die ze nodig hebben voor het verrichten van 

onderzoeken die nuttig zijn voor de kennis, de conceptie en het beheer van de sociale 

bescherming (artikel 5) en vereist elke mededeling van sociale persoonsgegevens door de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid of een instelling van sociale zekerheid aan een 

andere instelling van sociale zekerheid of een andere instantie dan een federale 

overheidsdienst, een programmatorische overheidsdienst of een federale instelling van 

openbaar nut een voorafgaande beraadslaging van de kamer sociale zekerheid en gezondheid 

van het informatieveiligheidscomité (artikel 15). 

 

10. Overeenkomstig het koninklijk besluit van 16 januari 2002 tot uitbreiding van het netwerk 

van de sociale zekerheid tot sommige overheidsdiensten en openbare instellingen van de 

Gemeenschappen en Gewesten, met toepassing van artikel 18 van de wet van 15 januari 1990 

houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid zijn de 

artikelen 5 en 15 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ook van toepassing op de organisaties van de 

deelentiteiten die zijn toegetreden tot het netwerk van de sociale zekerheid voor zover hun 

opdrachten betrekking hebben op (onder meer) het beleid inzake de mindervaliden of de 

gezinsbijslagen. 

 

 rechtmatigheid 

 

11. Volgens artikel 6 van de 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 is de verwerking van persoonsgegevens alleen rechtmatig 

indien en voor zover aan minstens één van de vermelde voorwaarden is voldaan, bijvoorbeeld 

de noodzakelijkheid om te voldoen aan een verplichting uit de regelgeving. 

 

12. De hogervermelde verwerking van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid in haar datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming is noodzakelijk in het 

kader van de toepassing van artikel 5 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting 

en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (verzamelen, opslaan 

samenvoegen en meedelen van persoonsgegevens in het kader van de verwezenlijking van 

onderzoeken die nuttig zijn voor de kennis, de conceptie en het beheer van de sociale 

bescherming). 

 

 beginselen inzake de verwerking van persoonsgegevens 

 

13. Volgens de 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 moeten persoonsgegevens worden verzameld voor bepaalde, 
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uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en mogen ze vervolgens niet 

verder worden verwerkt op een wijze die met die doeleinden onverenigbaar is (beginsel van 

de doelbinding), moeten ze toereikend en ter zake dienend zijn en beperkt worden tot wat 

noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt (beginsel van de minimale 

gegevensverwerking), moeten ze worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de 

betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de geldende doeleinden noodzakelijk is 

(beginsel van opslagbeperking) en moeten ze met passende technische of organisatorische 

maatregelen zodanig worden verwerkt dat een passende beveiliging gewaarborgd is en dat 

ze onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen 

onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging (beginsel van integriteit en 

vertrouwelijkheid). 

 

 doelbinding 

 

14. De verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de Vlaamse sociale bescherming, 

de minimumpensioenen en minimumrechten en de gezinsbijslagen en persoonsgegevens van 

SIGEDIS (mededeling van persoonsgegevens door de bevoegde authentieke bronnen aan de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid) beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, namelijk 

de aanvulling van het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming. 

 

15. De verdere mededeling van de persoonsgegevens – in de vorm van gepseudonimiseerde 

persoonsgegevens of anonieme gegevens – door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 

aan organisaties die ze nodig hebben voor het verrichten van onderzoeken die nuttig zijn voor 

de kennis, de conceptie en het beheer van de sociale bescherming is alleszins slechts mogelijk 

voor zover die geschiedt overeenkomstig de bepalingen van een beraadslaging van het 

informatieveiligheidscomité dienaangaande. 

 

 minimale gegevensverwerking 

 

16. De persoonsgegevens zijn, uitgaande van het voormelde doeleinde, toereikend, ter zake 

dienend en niet overmatig. Ze kunnen allemaal onverkort hun nut hebben voor de realisatie 

van onderzoeken die nuttig zijn voor de kennis, de conceptie en het beheer van de sociale 

bescherming, in het bijzonder samen met andere persoonsgegevens die reeds voorhanden zijn 

in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming. 

 

17. Ze hebben betrekking op de volgende categorieën personen. 

 

- inzake de Vlaamse sociale bescherming: alle personen van minstens 65 jaar oud die in de 

Vlaamse Gemeenschap wonen en sinds september 2017 recht hebben op het zorgbudget 

voor ouderen; 

 

- inzake de minimumpensioenen/minimumrechten: alle Belgische pensioengerechtigden 

met een minimumpensioen sinds 2013 en alle pensioengerechtigde werknemers met een 

minimumrecht per loopbaanjaar sinds 2015; 
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- inzake de gezinsbijslagen: alle personen die van de Vlaamse Gemeenschap, het Waals 

Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of de Duitstalige Gemeenschap een recht op 

gezinsbijslag hebben (ook als dit tijdelijk of herzien is) en hun begunstigden sinds 2019; 

 

- inzake de loopbaaninformatie van de vereniging zonder winstoogmerk SIGEDIS: alle 

werknemers (zowel van private werkgevers als van openbare werkgevers) en statutairen 

tewerkgesteld in België sinds 1945. 

 

 opslagbeperking 

 

18. Vermits het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming veelvuldig gebruikt wordt 

voor longitudinale studies kan er geen maximale bewaartermijn voor de persoonsgegevens 

worden voorzien. Dat blijkt net de meerwaarde van het systeem: de mogelijkheid om 

onderzoeken te realiseren aan de hand van persoonsgegevens die ruime periodes bestrijken, 

tot ver in het verleden. 

 

 integriteit en vertrouwelijkheid 

 

19. De verwerking van de persoonsgegevens geschiedt overeenkomstig de wet van 15 januari 

1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 

en elke andere regelgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder 

de 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 en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke 

personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. 
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Om deze redenen, besluit 

 

de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité 
 

dat de mededeling van persoonsgegevens aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, voor 

opname in haar datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming, zoals in deze beraadslaging 

beschreven, is toegestaan mits er wordt voldaan aan de vastgestelde maatregelen ter waarborging 

van de gegevensbescherming. 

 

 

 

 

 

 

 

Bart VIAENE 

Voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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). 

 

  



 

 

Gegevens VSB  

INSZ Identificatienummer de Sociale Zekerheid 
 

Rechten-, betalings- en 

partnerbestand 

Date_decision De variabele bevat de datum waarop de beslissing is getroffen waarbij het recht is vastgesteld.  Rechtenbestand 

Date_end Deze variabele bevat de exacte einddatum waarop het recht slaat.  Rechtenbestand 

Date_start Deze variabele bevat de exacte begindatum waarop het recht slaat  Rechtenbestand 

Date_decision_corr Deze variabele bevat bij herziening van het recht de oorspronkelijke datum die werd 

gecorrigeerd. 
 

Rechtenbestand 

Type_instruc Deze technische variabele duidt de wetgeving aan waarvoor het recht is vastgesteld  Rechtenbestand 

Code_leg De code wetgeving geeft aan op welke wetgeving het betreffende record van toepassing is. 
 

Rechten-, betalings- en 

partnerbestand 

Mnt_mens_sim Deze variabele bevat het theoretisch maandelijks bedrag van de betrokken periode  Rechtenbestand 

Periode Deze variabele bevat de maand ten opzichte van dewelke moet geïndexeerd worden.  Rechtenbestand 

Type_rec Het type record geeft aan uit welk bestand een record afkomstig is. 
 

Rechten-, betalings- en 

partnerbestand 

Nb_mois Aantal maanden waarvoor er een schorsing van betaling was gedurende de betalingsperiode  Betalingsbestand 

admin_beslissing_voorschot Deze variabele geeft aan of de betaling een administratieve beslissing als voorschot op de 

tegemoetkoming betreft. 
 

Betalingsbestand 

afhouding_schulddelging Deze variabele geeft aan of de tegemoetkoming onderworpen is aan een afhouding wegens 

schulddelging. 
 

Betalingsbestand 

Montant Theoretisch bedrag voor de betrokken betalingsperiode  Betalingsbestand 

per_start_pay Begindatum betalingsperiode waarop de betaling betrekking heeft  Betalingsbestand 

per_end_pay Einddatum betalingsperiode waarop de betaling betrekking heeft  Betalingsbestand 

medische_categorie_hab Deze variabele geeft aan welke familiesituatie van toepassing is voor de begunstigde van een 

HAB. 
 

Betalingsbestand 

Mont_emis Reële bedrag betaald voor de periode  Betalingsbestand 

verblijf_in_instelling_hab Deze variabele geeft aan of de HAB is verminderd wegens verblijf van de begunstigde in een 

instelling. 
 

Betalingsbestand 

vermindering_wegens_inkomsten Deze variabele duidt aan of de tegemoetkoming wordt verminderd wegens inkomsten.  Betalingsbestand 

Productcode Deze variabele geeft aan welke wetgeving van toepassing is op de maandelijkse betalingen  Betalingsbestand 

INSZ_part Identificatienummer van de sociale zekerheid van de partner  Partnerbestand 

Date_end Deze variabele geeft de einddatum weer van de periode waarvoor het INSZ-nummer van de 

partner kan gelinkt worden aan de betrokken persoon met een handicap. 
 

Partnerbestand 

Date_start Deze variabele geeft de begindatum weer van de periode waarvoor het INSZ-nummer van de 

partner kan gelinkt worden aan de betreffende persoon met een handicap. 
 

Partnerbestand 
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Gegevens over minimumpensioenen en –rechten  

PayDate Date de paiement   FPD-minimumpensioenen 

Paycategory Type de taux payé  FPD-minimumpensioenen 

CarSal Check carrière Salarié   FPD-minimumpensioenen 

CarInd Check carrière Ind  FPD-minimumpensioenen 

CarPP Check carrière Public  FPD-minimumpensioenen 

AccesPmin Check droit à la Pmin  FPD-minimumpensioenen 

PminPaid Check Pmin payée  FPD-minimumpensioenen 

NumPRS Numérateur de la fraction de carrière de la PRS  FPD-minimumpensioenen 

DenPRS Dénominateur de la fraction de carrière de la PRS  FPD-minimumpensioenen 

PRS Montant payé en pension de retraite salariée  FPD-minimumpensioenen 

RightMinimumTypePRS Type de minimum PRS  FPD-minimumpensioenen 

RightMinimumPaidPRS Type de minimum payé PRS  FPD-minimumpensioenen 

NumPRI Numérateur de la fraction de carrière de la PRI  FPD-minimumpensioenen 

DenPRI Dénominateur de la fraction de carrière de la PRI  FPD-minimumpensioenen 

PRI Montant payé en pension de retraite salariée  FPD-minimumpensioenen 

RightMinimumTypePRI Type de minimum PRI  FPD-minimumpensioenen 

RightMinimumPaidPRI Type de minimum payé PRI  FPD-minimumpensioenen 

NumPSS Numérateur de la fraction de carrière de la PSS  FPD-minimumpensioenen 

DenPSS Dénominateur de la fraction de carrière de la PSS  FPD-minimumpensioenen 

PSS Montant payé en pension de retraite salariée  FPD-minimumpensioenen 

RightMinimumTypePSS Type de minimum  FPD-minimumpensioenen 

RightMinimumPaidPSS Type de minimum payé  FPD-minimumpensioenen 

NumPSI Numérateur de la fraction de carrière de la PSI  FPD-minimumpensioenen 

DenPSI Dénominateur de la fraction de carrière de la PSI  FPD-minimumpensioenen 

PSI Montant payé en pension de retraite salariée  FPD-minimumpensioenen 

RightMinimumTypePSI Type de minimum  FPD-minimumpensioenen 

RightMinimumPaidPSI Type de minimum payé  FPD-minimumpensioenen 

Number_jaar Het aantal loopbaanjaren  FPD-MRL 

Be_pensbedrag De hoogte van het pensioenbedrag  FPD-MRL 

Ty_taux Het tarief  FPD-MRL 

App_DMPA Het aantal jaren dat het minimumrecht werd toegepast  FPD-MRL 

Montant_DMPA Het bedrag dat iemand extra krijgt ten gevolge van de toepassing van het minimumrecht  FPD-MRL 
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Gegevens over gezinsbijslag – aan te leveren in twee aparte bestanden: 

1) Het statutenbestand: 

Dit bestand bevat de gegevens over het statuut (het aantal rechtgevende kinderen en diens begunstigden) in het refertejaar: 

 Het refertejaar: het jaar waarvoor er recht is op kinderbijslag voor het kind (ook wanneer dit recht slechts tijdelijk is) – de 

eerste aanlevering heeft betrekking op refertejaar 2019 voor OPGROEIEN-VUTG en de Duitstalige Gemeenschap en 

refertejaar 2020 voor IRISCARE en AVIQ 

 Begindatum en einddatum van de rechtenperiode: de begin- en einddatum waarvoor er recht is op kinderbijslag voor het 

kind (deze periode valt geheel of gedeeltelijk in het refertejaar) 

 INSZ rechtgevend kind 

 INSZ begunstigde(n) of bijslagtrekkende(n): dit kunnen meerdere personen zijn en dit kan ook het kind zijn – het is belangrijk 

dat per rechtgevend kind de begunstigde(n) kan/kunnen geïdentificeerd worden 

 Aanduiding van de hoedanigheid van de begunstigde(n): 

– Code: ouder of kind 

– Indien de begunstigde een extern persoon is, bijvoorbeeld een bewindvoerder, wordt deze aangeduid met een code 
‘andere’ of een specifieke code zoals ‘bewindvoerder’ 

 (Fictief) dossiernummer: een (fictief) dossiernummer wordt toegevoegd in geval de statuten- en betalingsbestanden niet 

eenvoudig kunnen worden gekoppeld op basis van het INSZ begunstigde(n) 

2) Het betalingsbestand: 

Het betalingsbestand bevat maandgegevens over de betalingen van kinderbijslag aan de begunstigden. Het bestand bevat 

enerzijds informatie over het recht op kinderbijslag en anderzijds informatie over de daadwerkelijke betaling. 
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Informatie over het recht: 

 Refertejaar: het jaar waarvoor er recht is op kinderbijslag voor het kind (ook wanneer dit recht slechts tijdelijk is) 

 Begindatum en einddatum van de rechtenperiode: de begin- en einddatum waarvoor er recht is op kinderbijslag voor het 

kind (deze periode valt geheel of gedeeltelijk in het refertejaar) 

 INSZ begunstigde(n) of bijslagtrekkende(n) 

 Een theoretisch verschuldigd bedrag per maand opgesplitst naar verschillende bouwstenen of componenten: 

– Een theoretisch bedrag per maand per component zoals: 1) bedrag basiskinderbijslag, 2) bedrag wezenbijslag, 3) 
bedrag bijslag voor pleegkinderen, 4) bedrag geboortepremie, 5) bedrag toeslag a, 6) bedrag toeslag b,… 

– Indien het theoretisch bedrag niet opgesplitst kan worden in verschillende componenten, wordt het totaal theoretisch 
bedrag per maand verwerkt, met een aanduiding van de verschillende componenten waaruit het bedrag bestaat 

 Een aanduiding of het gaat over kinderbijslag in de overgangsregeling of kinderbijslag in het nieuwe systeem 

– Voor de regio’s waarbij dit onderscheid gemaakt kan worden louter op basis van de geboortedatum of de theoretisch 
verschuldigde bedragen is zo’n aanduiding wenselijk maar niet noodzakelijk 

 (Fictief) dossiernummer: een (fictief) dossiernummer wordt toegevoegd in geval de statuten- en betalingsbestanden niet 
eenvoudig kunnen worden gekoppeld op basis van het INSZ begunstigde(n) 

Informatie over de betalingen: 

 Betalingsmaand: maand van betaling 

 Reëel netto betaald bedrag aan de begunstigde(n) per betalingsmaand: dat wil zeggen dat de betalingen voor alle rechten in 
bijvoorbeeld refertejaar 2019 aangeleverd worden per betalingsmaand 
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Gegevens Sigedis     

revt01 – revt12 
De variabele geeft aan of er al dan niet een inkomensgarantie-uitkering (IGU) is 

toegekend in de maand 
 

DWH_SIGEDIS_DROIT  

source_code 
Verwijst naar de socialezekerheidsinstelling die de loopbaangegevens doorgeeft aan 

Sigedis. 
 

DWH_SIGEDIS_DROIT  

enddat Einddatum van de deeltijdse periode  DWH_SIGEDIS_DROIT  

career_code 
Deze variabele geeft per loopbaanjaar loopbaangegevens over de 

tewerkstelling/arbeidsongeschiktheid als werknemer 
 

DWH_SIGEDIS_DROIT  

i_year Het loopbaanjaar waarop de gegevens betrekking hebben.  DWH_SIGEDIS_DROIT  

stsdat Begindatum van het statuut behoud van rechten  DWH_SIGEDIS_DROIT  

strdat Begindatum van de deeltijdse periode  DWH_SIGEDIS_DROIT  

career_code Loopbaancode  Capelo 

career_element_type Type element  Capelo 

NL omschrijving in NL  Capelo 

specific_date Betekenis specifieke datum  Capelo 

disability_pourcent Percentage van de arbeidsongeschiktheid  DWH_SIGEDIS_Période 

period_start_date Begindatum van de betrokken periode  DWH_SIGEDIS_Période 

source_code 
Verwijst naar de socialezekerheidsinstelling die de loopbaangegevens doorgeeft aan 

Sigedis. 
 DWH_SIGEDIS_Période 

period_end_date Einddatum van de betrokken periode  DWH_SIGEDIS_Période 

career_code 
Deze variabele geeft per loopbaanjaar loopbaangegevens over de 

tewerkstelling/arbeidsongeschiktheid als werknemer 
 DWH_SIGEDIS_Période 

i_year Het loopbaanjaar waarop de gegevens betrekking hebben.  DWH_SIGEDIS_Période 

R_SPEC Specifieke datum  DWH_SIGEDIS_Période 

REDCO Reductiecoëfficiënt  DWH_SIGEDIS_Période 
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Gegevens Sigedis     

salary_amount Brutoloon, zonder het dubbel vakantiegeld  DWH_SIGEDIS_Inscription 

source_code 
Verwijst naar de socialezekerheidsinstelling die de loopbaangegevens doorgeeft aan 

Sigedis. 
 DWH_SIGEDIS_Inscription 

assimilated_days Aantal gelijkgestelde dagen  DWH_SIGEDIS_Inscription 

assimilated_hours Aantal gelijkgestelde uren  DWH_SIGEDIS_Inscription 

working_days 
Aantal gepresteerde dagen, omgerekend naar de 6 dagen week. Een volledig gewerkt 

jaar bestaat dus uit 312 dagen. 
 DWH_SIGEDIS_Inscription 

working_hours Aantal gewerkte uren  DWH_SIGEDIS_Inscription 

career_code 
Deze variabele geeft per loopbaanjaar loopbaangegevens over de 

tewerkstelling/arbeidsongeschiktheid als werknemer 
 DWH_SIGEDIS_Inscription 

year Het loopbaanjaar waarop de gegevens betrekking hebben.  DWH_SIGEDIS_Inscription 

reference_working_hours Gemiddeld aantal te presteren uren per week van de maatman  DWH_SIGEDIS_Inscription 

reduction_code Reductiecode  DWH_SIGEDIS_Inscription 

 


