
  
 
 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 
Afdeling “Sociale Zekerheid” 

 
 
SCSZ/11/019 
 
 
BERAADSLAGING NR 11/016 VAN 1 MAART 2011 MET BETREKKING TOT DE 
MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN 
DE SOCIALE ZEKERHEID AAN HET ORGANISME VOOR FINANCIERING VAN 
PENSIOENEN PROVANT MET HET OOG OP HET UITVOEREN VAN ZIJN 
OPDRACHTEN IN HET KADER VAN DE WET VAN 28 APRIL 2003 
BETREFFENDE DE AANVULLENDE PENSIOENEN EN HET 
BELASTINGSTELSEL VAN DIE PENSIOENEN EN VAN SOMMIGE 
AANVULLENDE VOORDELEN INZAKE SOCIALE ZEKERHEID 
 
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15, § 1, eerste lid; 
 
Gelet op de aanvraag van het Organisme voor Financiering van Pensioenen PROVANT van 4 
januari 2011; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 10 
januari 2011; 
 
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 
 
 
A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 
1. Het Organisme voor Financiering van Pensioenen PROVANT is een pensioeninstelling 

in de zin van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het 
belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake 
sociale zekerheid. Het richt zich tot de provincie Antwerpen zelf, de gemeenten, de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de intercommunales en de overige 
publiekrechtelijke rechtspersonen van de provincie Antwerpen. 
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2. Op 1 december 2010 waren er 32 bijdragende werkgevers aangesloten bij het 
Organisme voor Financiering van Pensioenen PROVANT en kende het meer dan 2.600 
begunstigden van een aanvullend pensioen, te weten actieve aangeslotenen, passieve 
aangeslotenen en gepensioneerden. 

 
3. Bij het koninklijk besluit van 15 oktober 2004 tot uitbreiding van het netwerk van de 

sociale zekerheid tot de pensioen- en solidariteitsinstellingen belast met het uitvoeren 
van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het 
belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake 
sociale zekerheid, met toepassing van artikel 18 van de wet van 15 januari 1990 
houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 
werden een aantal artikelen van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en 
organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid op de pensioeninstellingen 
van toepassing verklaard. 

 
4. Het betreft onder meer artikel 11 van de wet van 15 januari 1990, ingevolge hetwelk de 

pensioeninstellingen ertoe gehouden zijn de persoonsgegevens die zij nodig hebben 
voor het uitvoeren van de wet van 28 april 2003 uitsluitend bij de Kruispuntbank van de 
Sociale Zekerheid op te vragen, voor zover deze persoonsgegevens in het netwerk van 
de sociale zekerheid beschikbaar zijn. 

 
5. Met het oog op het toepassen van de hogervermelde wet van 28 april 2003 dient het 

Organisme voor Financiering van Pensioenen PROVANT te kunnen beschikken over 
bepaalde persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale zekerheid aangaande de 
begunstigden van een aanvullend pensioen, dat wil zeggen de personeelsleden die aan 
de aansluitingsvoorwaarden van het stelsel voldoen. 

 
6. Het betreft meer bepaald persoonsgegevens ter identificatie van de betrokkenen (actieve 

aangeslotenen, passieve aangeslotenen en gepensioneerden), uit het Rijksregister van de 
natuurlijke personen en uit de Kruispuntbankregisters, die zouden worden aangewend 
om hun dossier actueel te houden, de datum van hun pensionering te berekenen en hen 
een fiscale fiche te bezorgen: het identificatienummer van de sociale zekerheid, de 
naam, de voornaam, de geboortedatum, het geslacht, het adres en het land en in 
voorkomend geval de datum van overlijden. 

 
 Voorts gaat het om de identiteit van de werkgever van de betrokkenen, die nodig is daar 

per werkgever een verschillende instapratio, datum van aansluiting en bijdragevoet 
geldt. 

 
 Daarenboven brengt de verplichting om jaarlijks een pensioenfiche op te stellen met 

zich dat alle werkgevers die aan het aanvullend pensioen deelnemen op geregelde 
tijdstippen een aantal persoonsgegevens inzake lonen, arbeidstijden en gelijkgestelde 
periodes dienen mee te delen aan het Organisme voor Financiering van Pensioenen 
PROVANT teneinde het in staat te stellen om de respectieve verworven 
pensioenrechten te berekenen (het aanvullend pensioen wordt bepaald in functie van het 
jaarsalaris, de diensttijd en de afwezigheden). De nodige persoonsgegevens zouden 
voortaan uit het netwerk van de sociale zekerheid worden betrokken. 

 
 Meer in het bijzonder dienen per werknemerslijn en per tewerkstellingslijn de datum 

van indiensttreding, de werkgeverscategorie, het werknemerskengetal, de baremieke 
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wedde, het tewerkstellingspercentage, de schaal, het schaalniveau, de 
verhogingscoëfficiënt, de begin- en einddatum van het tewerkstellingspercentage en de 
reden van de deeltijdse tewerkstelling ter beschikking te worden gesteld. Deze 
persoonsgegevens blijken nodig om het pensioensalaris en de erkende diensttijd op een 
correcte wijze te berekenen en om de aansluitingsvoorwaarden te controleren. 

 
 Het Organisme voor Financiering van Pensioenen PROVANT dient tevens te worden 

ingelicht over de uitdiensttreding van de betrokkenen. Het dient uiterlijk binnen dertig 
dagen na de kennisgeving de verworven rechten en de verschillende 
keuzemogelijkheden aan de betrokkenen mee te delen. Om deze verplichting te kunnen 
nakomen, heeft het behalve de reeds vermelde persoonsgegevens dus ook de datum van 
uitdiensttreding nodig. Deze is nodig om de erkende diensttijd te berekenen en komt 
overeen met de datum waarop de betrokkene niet meer aan de aansluitingsvoorwaarden 
voldoet. 

 
 Ten slotte heeft het Organisme voor Financiering van Pensioenen PROVANT ook 

behoefte aan persoonsgegevens aangaande de gepensioneerde aangeslotenen en de 
passieve aangeslotenen van het stelsel van aanvullende pensioenen, dat wil zeggen de 
personen die als gewezen werknemer recht hebben op een aanvullend pensioen. De 
persoonsgegevens in kwestie, afkomstig uit het Rijksregister van de natuurlijke 
personen en uit de Kruispuntbankregisters, zouden worden aangewend om het dossier 
van de betrokkenen actueel te houden en om hen jaarlijks de nodige fiches te bezorgen. 
Het Organisme voor Financiering van Pensioenen PROVANT beschikt reeds over het 
identificatienummer van de sociale zekerheid, de naam, de voornaam en de 
geboortedatum van de betrokkenen en zou aan de hand daarvan mededeling willen 
bekomen van hun adres, land en eventuele datum van overlijden. Jaarlijks zou het een 
elektronisch overzicht van de gewezen werknemers ter aanvulling aan de 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid overmaken. 

 
7. Het Organisme voor Financiering van Pensioenen PROVANT zou jaarlijks aan de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid een actuele lijst van aangesloten werkgevers 
overmaken, in voorkomend geval met de aanduiding dat het aanvullend pensioen niet 
geldt voor bepaalde categorieën personeelsleden. 

 
8. De persoonsgegevens zouden worden meegedeeld per kwartaal vanaf 1 januari 2011 en 

dat voor een onbepaalde duur. Ter controle van zijn huidige database wenst het 
Organisme voor Financiering van Pensioenen PROVANT tevens een eenmalige 
historiek van de persoonsgegevens van de verschillende bijdragende werkgevers vanaf 
de datum van aansluiting tot en met 1 januari 2011 te bekomen. 

 
9. De persoonsgegevens zouden voor onbepaalde duur bewaard worden. Een aangeslotene 

behoudt die hoedanigheid immers tot zijn overlijden of tot de overdracht van zijn 
verworven rechten. Zelfs na deze gebeurtenissen zouden de persoonsgegevens bewaard 
worden om mogelijke toekomstige vragen te kunnen beantwoorden. 

 
10. Het Organisme voor Financiering van Pensioenen PROVANT zou voor de concrete 

uitvoering van bepaalde taken een beroep doen op één of meerdere verwerkers. 
 
B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
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11. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens binnen het netwerk van de sociale 
zekerheid die, overeenkomstig artikel 15, § 1, van de wet van 15 januari 1990 houdende 
oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, een 
principiële machtiging van de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van 
de sociale zekerheid en van de gezondheid vergt. 

 
12. De mededeling van de hogervermelde persoonsgegevens beoogt een gerechtvaardigd 

doeleinde, met name de uitvoering van de wet van 28 april 2003 betreffende de 
aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige 
aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid door het Organisme voor Financiering 
van Pensioenen PROVANT. 

 
13. De mee te delen persoonsgegevens lijken, uitgaande van dat doeleinde, ter zake dienend 

en niet overmatig. De pensioeninstellingen werden overigens reeds bij beraadslaging nr. 
10/82 van 7 december 2010 door het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van 
de gezondheid gemachtigd om voor het vervullen van hun opdrachten toegang tot de 
Kruispuntbankregisters te hebben. 
 

14. Bij de verwerking van de persoonsgegevens dient rekening te worden gehouden met de 
wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van 
de Sociale Zekerheid, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hun 
uitvoeringsbesluiten en elke andere wettelijke of reglementaire bepaling tot 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
 
Aldus dient het Organisme voor Financiering van Pensioenen PROVANT onder meer in 
te staan voor de naleving van artikel 16, § 1, van voormelde wet van 8 december 1992, 
dat betrekking heeft op de verhouding tussen de verantwoordelijke voor de verwerking 
en diens verwerker. Het dient met derden die als zijn verwerker optreden en de 
persoonsgegevens gebruiken een overeenkomst te sluiten waarbij laatstgenoemden zich 
ertoe verbinden de persoonsgegevens te zullen verwerken overeenkomstig de 
bepalingen van de wet van 15 januari 1990, de wet van 8 december 1992 en hun 
uitvoeringsbesluiten. 

 
15. De persoonsgegevens mogen worden bijgehouden zolang zij noodzakelijk zijn voor het 

verwezenlijken van de hogervermelde opdrachten. Zij dienen te worden vernietigd 
binnen een redelijke termijn na het overlijden van de betrokkene. 

 
16. De voormelde mededeling zal gebeuren langs elektronische weg, met tussenkomst van 

de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 
 
 
 
 
 
 
 
Om deze redenen, verleent 
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de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de 
gezondheid 
 
de machtiging om de hogervermelde persoonsgegevens volgens de hogervermelde 
modaliteiten mee te delen aan het Organisme voor Financiering van Pensioenen PROVANT, 
met het oog op het uitvoeren van zijn opdrachten in het kader van de wet van 28 april 2003 
betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van 
sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid. 
 
 
 
 
 
 
 

Yves ROGER 
Voorzitter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
De zetel van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid is gevestigd in de kantoren 
van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op volgend adres : Sint-Pieterssteenweg 375 – 1040 Brussel 
(tel. 32-2-741 83 11) 
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