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Informatieveiligheidscomité 

Kamer sociale zekerheid en gezondheid 
 

 

IVC/KSZG/20/048 

 

 

BERAADSLAGING NR. 20/024 VAN 14 JANUARI 2020 MET BETREKKING TOT DE 

MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE FEDERALE 

PENSIOENDIENST (FPD) AAN HR RAIL - FONDS VAN DE SOCIALE WERKEN EN 

AAN DE KAS DER GENEESKUNDIGE VERZORGING VAN HR RAIL MET HET OOG 

OP HET BEHEER VAN DE AANSLUITING VAN DE GERECHTIGDEN OP EEN 

PENSIOEN VOORZIEN DOOR HET PERSONEELSSTATUUT VAN DE BELGISCHE 

SPOORWEGEN 

 

Gelet op de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische 

Spoorwegen; 

 

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

van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; 

 

Gelet op de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 

verzorging, in het bijzonder de artikelen 6, 118 en 187; 

 

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 het personeelsstatuut van de Belgische spoorwegen; 

 

Gelet op de aanvraag van HR Rail en de Kas der Geneeskundige Verzorging van HR Rail; 

 

Gelet op het verslag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; 

 

Gelet op het verslag van de heer Bart Viaene. 

 

 

A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 

1. HR Rail is een naamloze vennootschap van publiek recht met als aandeelhouders de Staat, 

Infrabel en de NMBS. De Kas der Geneeskundige Verzorging van HR Rail is een openbare 
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instelling die is opgericht bij de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, 

rechtspersoonlijkheid heeft en optreedt als verzekeringsinstelling voor de rechthebbenden 

van de sociale werken van HR Rail. 

 

2. Als juridische werkgever van het personeel van de Belgische spoorwegen verzekert HR Rail 

de dagelijkse werking van het Fonds van de Sociale Werken en het Fonds van de Sociale 

Documentatie, met inachtneming van de beslissingen die genomen worden door de 

beheersorganen van de Sociale werken. De betrokken diensten beheren niet enkel de 

aansluiting bij de Sociale werken, maar staan ook in voor de toekenning van de voordelen 

van de Kas der Sociale Solidariteit en van de Kas der Vergoedingen aan de gerechtigden van 

de Sociale Werken, met name de actieve statutaire personeelsleden en de 

pensioengerechtigden, alsook hun personen ten laste. De Kas der Geneeskundige Verzorging 

van HR Rail staat in voor het beheer van de verzekerbaarheid van zijn gerechtigden bij de 

Kas der Geneeskundige Verzorging van HR Rail. Het is de wettelijke verzekeringsinstelling 

van de gerechtigden van de sociale werken voor wat de verplichte verzekering voor 

geneeskundige verzorging betreft. 

 

3. In het kader van zijn functies staat HR Rail ook in voor de betaling van de pensioenen van 

de voormalige statutaire werknemers van de sector en hun rechthebbenden. In die 

hoedanigheid maakt het thans deel uit van het secundaire netwerk van de Federale 

Pensioendienst (FPD). Vanaf 1 januari 2021 zal de FPD echter de betaling van deze 

pensioenen ten laste nemen. HR Rail zal dan niet langer deel uitmaken van het secundaire 

netwerk van de FPD en zal bijgevolg niet meer rechtstreeks gegevens van de FPD kunnen 

verkrijgen. Om de continuïteit van de dienstverlening te garanderen in het kader van de 

andere hierna vermelde opdrachten heeft HR Rail nood aan gegevens waarover de FPD 

beschikt. Dit zal gebeuren via een gegevenstransfer van de FPD naar HR Rail en de Kas der 

Geneeskundige Verzorging van HR Rail zolang deze instellingen moeten voldoen aan hun 

wettelijke en/of statutaire verplichtingen. 

 

4. HR Rail moet kunnen beschikken over bepaalde gegevens waarover de Federale 

Pensioendienst beschikt voor het beheer van de aansluiting van de gerechtigden op een 

pensioen voorzien door het personeelsstatuut van de Belgische spoorwegen en het beheer van 

de bijdragen die ingehouden worden op de betrokken pensioenen ten voordele van het Fonds 

van de Sociale Werken en het Fonds van de Sociale Documentatie van HR Rail. De 

pensioengerechtigden hebben tevens recht op verkeersvoordelen (artikel 2 van hoofdstuk IX 

van het personeelsstatuut van de Belgische spoorwegen). Deze gegevens zijn meer bepaald 

noodzakelijk voor het beheer van het Fonds van de Sociale Werken, de opvolging van de 

inhouding van bijdragen door de Federale Pensioendienst ten voordele van het Fonds van de 

Sociale Werken en het Fonds van de Sociale Documentatie van HR Rail en voor de 

berekening van de begrafenisvergoeding die toegekend wordt door de Kas der Vergoedingen 

van HR Rail (zie artikel 81, 5° en 6° van de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en 

het personeel van de Belgische Spoorwegen).  

 

5. Een beperkt aantal gegevens uit de voormelde stroom zal worden meegedeeld aan de Kas der 

Geneeskundige Verzorging van HR Rail, openbare instelling van sociale zekerheid, voor het 

beheer van de verzekerbaarheid van de gerechtigden op een statutair pensioen van HR Rail 

bij de Kas der Geneeskundige Verzorging (en dus bij het Fonds van de Sociale Werken), 
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overeenkomstig hoofdstuk X van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 en het 

personeelsstatuut. 

 

6. De personen van wie de persoonsgegevens verwerkt worden zijn de voormalige statutaire 

personeelsleden van de NMBS Holding of HR Rail en hun rechthebbenden, die recht hebben 

op een pensioen voorzien door het personeelsstatuut van de Belgische spoorwegen. Dit omvat 

alle personen die recht hebben op een rustpensioen of een overlevingspensioen voorzien door 

het personeelsstatuut van de Belgische spoorwegen, met uitzondering van de personen die 

recht hebben op een overlevingspensioen van gescheiden echtgeno(o)t(e). Op 1 november 

2019 gaat het om 46.593 personen. Het betreft de totaliteit van de hierboven vermelde 

gepensioneerden, waarbij zij allemaal rechthebbende zijn van de Sociale Werken van HR 

Rail. 

 

7. De volgende gegevens worden meegedeeld aan en gebruikt door HR Rail en de Kas der 

Geneeskundige Verzorging van HR Rail: de identiteitsgegevens van de gepensioneerden 

(INSZ, naam, voornaam, geboortedatum en burgerlijke staat), adres van de gepensioneerden, 

taalrol, type pensioen (relatie en reden), het bestaan van een overlevingspensioen met in 

voorkomend geval de identiteit van de rechtgevende (INSZ, naam, voornaam), de datum van 

aanvang van het pensioen, de datum van overlijden van de gepensioneerde en het type 

betaling. De volgende gegevens worden uitsluitend aan HR Rail meegedeeld en door HR 

Rail gebruikt: het brutobedrag van het pensioen en bedrag van de bijdragen voor het Fonds 

van de Sociale Werken en het Fonds van de Sociale Documentatie die ingehouden worden 

op de pensioenen voorzien door het personeelsstatuut van de Belgische spoorwegen. 

 

8. HR Rail zal de hierboven vermelde persoonsgegevens die specifiek door hem verwerkt 

worden bewaren gedurende maximum 5 jaar, overeenkomstig artikel 3 van hoofdstuk XII 

van het personeelsstatuut van de Belgische spoorwegen. Voor de Kas der Geneeskundige 

Verzorging van HR Rail is de bewaarduur van de persoonsgegevens vastgesteld op 3 jaar 

rekening houdend met de bewaarduur van de administratieve gegevens die door de 

verzekeringsinstellingen gebruikt worden, zoals voorzien door de omzendbrief RIZIV VI 

2005/299 die momenteel herzien wordt. In functie van de bepalingen van de nieuwe 

omzendbrief die weldra in werking zal treden, kan deze termijn gewijzigd worden. 

 

 

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

 

9.  Het betreft een uitwisseling van persoonsgegevens die overeenkomstig artikel 15, § 1, van 

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

de Sociale Zekerheid een beraadslaging van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van 

het informatieveiligheidscomité vereist. 

 

10.  Krachtens 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, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en mogen ze vervolgens 

niet verder worden verwerkt op een wijze die met die doeleinden onverenigbaar is (principe 
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van doelbinding), moeten ze toereikend en ter zake dienend zijn en beperkt worden tot wat 

noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt (principe van 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 

(principe van opslagbeperking) en moeten ze worden verwerkt met behulp van passende 

technische of organisatorische maatregelen zodat 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 (principe van 

integriteit en vertrouwelijkheid). 

 

Beginsel van doelbinding 

 

11.  De mededeling van de persoonsgegevens door de FPD aan HR Rail heeft tot doel om HR 

Rail in staat te stellen de aansluiting van de gerechtigden op een pensioen voorzien door het 

personeelsstatuut van de Belgische spoorwegen te beheren, alsook de bijdragen die 

ingehouden worden op de betrokken pensioenen ten voordele van het Fonds van de Sociale 

Werken en het Fonds van de Sociale Documentatie van HR Rail. Deze mededeling moet ook 

de Kas der Geneeskundige Verzorging van HR Rail in staat stellen om de verzekerbaarheid 

van de gerechtigden van een statutair pensioen van HR Rail bij de Kas der Geneeskundige 

Verzorging te beheren. De mededeling van deze gegevens door de FPD aan HR Rail en aan 

de Kas der Geneeskundige Verzorging van HR Rail is noodzakelijk en beoogt een wettig 

doeleinde : het effectieve en doeltreffende beheer van de aangeslotenen en rechthebbenden 

op een pensioen voorzien door het personeelsstatuut van de Belgische spoorwegen, zoals 

bepaald in de artikelen 81, 5° en 6° en 151 van de wet van 23 juli 1923 betreffende de NMBS 

en het personeel van de Belgische Spoorwegen, alsook het beheer van de rechthebbenden op 

spoorverkeerfaciliteiten die recht hebben op een pensioen voorzien door het voormelde 

personeelsstatuut. 

 

Principe van minimale gegevensverwerking 

 

12. Om de gerechtigden van de Sociale Werken te identificeren, in hun moedertaal te kunnen 

contacteren en hun aansluiting te beheren, deelt de FPD aan HR Rail de identiteitsgegevens 

van de gepensioneerden (INSZ, naam, voornaam, geboortedatum en burgerlijke staat) mee, 

alsook hun adres, hun taalrol, het type pensioen (relatie en reden), het bestaan van een 

overlevingspensioen en in voorkomend geval de identiteit van de rechtgevende (INSZ, naam, 

voornaam), de datum van aanvang van het pensioen, het type betaling en het bedrag van het 

pensioen en de bijdragen hierop. Om de aansluiting bij het Fonds van de Sociale Werken te 

kunnen afsluiten en te beschikken over een lijst van de overleden rechthebbenden op een 

rustpensioen voor wie een begrafenisvergoeding moet worden uitgekeerd alsook over het 

noodzakelijke bedrag voor de berekening van de vergoeding, deelt de FPD aan HR Rail de 

datum van overlijden van de gepensioneerde mee samen met het bedrag van het 

brutopensioen. In het kader van de continuïteit van de dienstverlening en gelet op de 

doelstellingen van HR Rail en de Kas der Geneeskundige Verzorging van HR Rail is de 

mededeling van de persoonsgegevens noodzakelijk, relevant en niet overmatig uitgaande van 

het voormelde doeleinde. 
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Principe van opslagbeperking 

 

13. HR Rail stelt de bewaarduur van de persoonsgegevens die het verwerkt in het kader van deze 

mededeling vast op 5 jaar, overeenkomstig artikel 3 van hoofdstuk XII van het 

personeelsstatuut van de Belgische spoorwegen. De Kas der Geneeskundige Verzorging stelt 

deze bewaarduur vast op 3 jaar, overeenkomstig de omzendbrief RIZIV VI 2005/299 die 

momenteel herzien wordt. Deze termijnen zijn wettelijk gemotiveerd en zijn relevant en 

noodzakelijk ten aanzien van het doeleinde van de voormelde gegevensmededeling en -

verwerking. 

 

 Principe van integriteit en vertrouwelijkheid 

 

14. Krachtens artikel 14 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van 

een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid geschiedt de beschreven mededeling van 

persoonsgegevens via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 

15. De FPD en HR Rail moeten bij de verwerking van de persoonsgegevens rekening houden 

met 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 door de Federale Pensioendienst aan HR Rail en de Kas 

der Geneeskundige Verzorging van HR Rail met het oog op het beheer van de aansluiting van de 

rechthebbenden op een pensioen voorzien door het personeelsstatuut van de Belgische spoorwegen, 

zoals beschreven in deze beraadslaging, toegestaan is mits er 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. 

 

 

 

 

 

 

 

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 het volgende adres: Willebroekkaai 38 te 1000 Brussel. 


