
 

 

 

 

  

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling "Sociale Zekerheid" 

 

 

SCSZ/14/207 

 

 

BERAADSLAGING NR. 14/110 VAN 2 DECEMBER 2014 MET BETREKKING 

TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE DIRECTIE-

GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP VAN DE FEDERALE 

OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID AAN DE RIJKSDIENST VOOR 

PENSIOENEN IN HET KADER VAN DE BEREKENING VAN DE 

BEDRIJFSVOORHEFFING OP PENSIOENEN  

 

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

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15, § 1; 

 

Gelet op de aanvraag van de Rijksdienst voor Pensioenen van 18 november 2014; 

 

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 18 

november 2014; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 

1. Voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing op pensioenen op grond van het 

koninklijk besluit van 15 december 2013 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het 

stuk van de bedrijfsvoorheffing, en de bijlage ervan, moet de Rijksdienst voor 

Pensioenen rekening houden met een handicap van minstens 66 % die de 

betrokkene, zijn partner met wie hij getrouwd is of wettelijk samenwoont of elke 

andere persoon op hetzelfde adres heeft. Als het percentage van de erkende 

handicap minstens 66 % bedraagt, heeft dat een invloed op de bedrijfsvoorheffing 

op het pensioen. 

 

2. De Rijksdienst voor Pensioenen wenst dus via de toepassing Handiservice toegang 

te krijgen tot de gegevens betreffende handicaps van de Directie-generaal Personen 
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met een handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor een 

correcte berekening van de bedrijfsvoorheffing bij de opmaak van de 

betaalopdracht. 

 

3. De uitgewisselde gegevens omvatten de uitkeringsaanvraag, het statuut van de 

erkenning, de maandelijks uitgekeerde betalingen en de sociale kaarten van de 

persoon van wie de Rijksdienst voor Pensioenen de bedrijfsvoorheffing berekent. 

De aanvraag heeft ook betrekking op de echtgeno(o)t(e) of samenwonende en elk 

ander gezinslid die gekend zijn bij de Directie-generaal Personen met een handicap 

en van wie het statuut van persoon met een handicap de berekening van de 

bedrijfsvoorheffing kan beïnvloeden.  

 

 

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

 

4. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens binnen het netwerk van de 

sociale zekerheid waarvoor krachtens 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 vereist is. 

 

5. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, namelijk de berekening van 

de bedrijfsvoorheffing op het pensioen door de Rijksdienst voor Pensioenen. 

 

6. De mee te delen persoonsgegevens zijn, uitgaande van het hogervermelde 

doeleinde, ter zake dienend en niet overmatig. Ze betreffen enkel de personen die 

gekend zijn bij de Rijksdienst voor Pensioenen en de Directie-generaal Personen 

met een handicap en hun gezinsleden. 

 

7. Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en 

organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid wordt de mededeling 

van persoonsgegevens verricht via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 

8. Bij de verwerking van de persoonsgegevens moet er rekening 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, de uitvoeringsbesluiten ervan en elke andere wettelijke of 

reglementaire bepaling tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
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Om deze redenen,  

verleent de afdeling Sociale Zekerheid van het Sectoraal Comité van de Sociale 

Zekerheid en van de Gezondheid 
 

een machtiging aan de Rijksdienst voor Pensioenen om persoonsgegevens te ontvangen 

van de Directie-generaal Personen met een handicap in het kader van de berekening van 

de bedrijfsvoorheffing op pensioenen. 

 

 

 

 

 

 

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: Willebroekkaai 38 – 1000 

Brussel (tel. 32-2-741 83 11). 


