COMMISSIE VOOR HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR
ZELFSTANDIGEN
ADVIES N° 6 VAN 12 februari 2007

OPRICHTING GEGEVENSBANK “OPBOUW AANVULLENDE PENSIOENEN”

1. Inleiding
De programmawet van 27 december 2006 voorziet in artikel 306 in de oprichting van een
gegevensbank “opbouw aanvullende pensioenen”, die beheerd zal worden door de vzw SIGeDIS.
Deze gegevensbank zal gegevens verzamelen over alle Belgische en buitenlandse voordelen voor
werknemers, zelfstandigen en ambtenaren die een aanvulling zullen vormen op het wettelijk
pensioen, voor zover die gegevens nuttig zijn voor de realisatie van de volgende doelstellingen:
1° de toepassing door de CBFA van de bepalingen met betrekking tot de aanvullende
pensioenen voor werknemers, vervat in de wet van 28 april 2003 (WAP) en haar
uitvoeringsbesluiten;
2° de toepassing door de CBFA van de bepalingen met betrekking tot de aanvullende
pensioenen voor zelfstandigen, vervat in de wet van 24 december 2002 (WAPZ) en haar
uitvoeringsbesluiten;
3° de toepassing door de bevoegde diensten van de FOD Financiën van de artikelen 59 en
60 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en de artikelen 34 en 35 van het
koninklijk besluit tot uitvoering van dat Wetboek;
4° de informatieverplichtingen die op grond van artikel 26ter van de WAP en artikel 48, §4
van de WAPZ werden overgenomen door de vzw SIGeDIS;
5° historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden en voor beleidsvoorbereidende
doeleinden.
De programmawet voorziet in het bijzonder dat de Koning de lijst bepaalt van de gegevens die
aan de gegevensbank moeten worden meegedeeld.
De Commissie voor het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen heeft van de Minister van
Leefmilieu en Pensioenen een adviesaanvraag gekregen, waarin wordt verzocht een lijst op te
stellen met de in de gegevensbank op te nemen gegevens en deze op een eenduidige manier te
definiëren.
Tijdens de zitting van 12 februari 2007 heeft de Commissie voor het Vrij Aanvullend Pensioen
voor Zelfstandigen deze vraag onderzocht en brengt ze onderstaand advies uit.
Gezien de bevoegdheid van de Commissie beperkt is tot adviesverlening inzake de toepassing
van de WAPZ, zal dit advies beperkt blijven tot de bespreking van 2°, 4° en 5° van de hierboven
opgesomde doelstellingen.

2. De gegevens vereist voor de toepassing door de CBFA van de bepalingen met
betrekking tot de aanvullende pensioenen voor zelfstandigen, vervat in de wet van 24
december 2002 (WAPZ) en haar uitvoeringsbesluiten
Overeenkomstig artikel 58bis van de WAPZ dienen de pensioeninstellingen en de
solidariteitsinstellingen ‘de lijst van de pensioenovereenkomsten en de solidariteitsstelsels die zij
beheren’, te bezorgen aan de CBFA. In datzelfde artikel is ook sprake van eventuele ‘bijkomende
inlichtingen over de beheerde toezeggingen 1 , die de CBFA bepaalt’.
De Commissie merkt hierbij op dat de verstrekking van deze gegevens aan de gegevensbank, de
pensioeninstellingen en de solidariteitsinstellingen zou moeten ontheffen van de
informatieverplichting t.a.v. de CBFA, vervat in artikel 58bis van de WAPZ.
De Commissie nodigt de CBFA uit om te verduidelijken welke gegevens zij opgenomen wenst te
zien in de databank. Dit zowel in toepassing van artikel 58bis van de WAPZ, als in toepassing
van artikel 306, §2, 2° van de programmawet van 27/12/2006. De Commissie dringt erop aan om
een advies te kunnen geven op de voorgestelde lijst van de gegevens.
Vooruitlopend op de door de CBFA gewenste inlichtingen, zou hierbij kunnen gedacht worden
aan het ter beschikking stellen door de pensioeninstellingen aan de gegevensbank van volgende
gegevens betreffende iedere pensioenovereenkomst:
1° de identificatiegegevens van de aangeslotene;
2° de identificatiegegevens van de pensioeninstelling;
3° de identificatiegegevens van de pensioenovereenkomst;
4° de verworven reserve;
5° de over het voorbije jaar betaalde bijdragen, waarbij desgevallend een opsplitsing wordt
gemaakt tussen de pensioenpremie en de solidariteitspremie;
6° de einddatum van de pensioenovereenkomst;
7° de evaluatiedatum van de gegevens (zie verder).
Bij het voorgaande kan opgemerkt worden dat het mogelijk is dat een deel van de
pensioenbijdrage (of de verworven reserve) gebruikt wordt voor de financiering van het
aanvullende overlevingspensioen.
De Commissie wijst erop dat het noodzakelijk is een kosten/baten-afweging te maken betreffende
het al dan niet opnemen van bepaalde gegevens in de gegevensbank.
3. De gegevens betreffende de informatieverplichtingen die op grond van artikel 48, §4 van
de WAPZ werden overgenomen door de vzw SIGeDIS
Artikel 48, §4 van de WAPZ voorziet dat de informatieverplichtingen t.a.v. de aangeslotenen,
beschreven in artikel 48, §§1 t.e.m. 3 van de WAPZ, door de vzw SIGeDIS kunnen worden
overgenomen voor zover de betreffende gegevens beschikbaar zijn in de door SIGeDIS beheerde
gegevensbank. Daartoe moet een overeenkomst gesloten worden tussen de pensioeninstelling en
de vzw SIGeDIS.
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Strikt genomen, zijn VAPZ- of RIZIV-overeenkomsten geen ‘toezeggingen’.

De Commissie benadrukt dat de gegevens nodig voor deze informatieverplichtingen t.a.v. de
aangeslotenen, enkel dienen te worden overgemaakt aan de gegevensbank indien de
pensioeninstelling ervoor kiest om gebruik te maken van de mogelijkheid geboden door artikel
48, §4 van de WAPZ. Ingeval de pensioeninstelling ervoor opteert om zelf te blijven instaan voor
deze informatieverplichtingen, dient zij deze gegevens niet aan de gegevensbank te verstrekken.
De Commissie voegt hieraan toe dat de pensioeninstelling in dit kader enkel de elementen aan de
gegevensbank moet overmaken die effectief nuttig zijn voor de informatieverplichtingen t.a.v. de
aangeslotene. Bovendien dient te worden nagegaan of deze gegevens niet via een ander weg
verkregen kunnen worden, in het bijzonder via de Kruispuntbank van de sociale zekerheid.
4. De gegevensbank kan voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden en
voor beleidsvoorbereidende doeleinden worden aangewend
De Commissie stelt vast dat er in de programmawet van 27 december 2006 en de memorie van
toelichting, geen limieten werden voorzien inzake het gebruik van de gegevens.
In dit kader is het volgens de Commissie wenselijk het advies van de Commissie voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer te vragen betreffende de conformiteit van de reeds
genomen en de nog te nemen bepalingen inzake de gegevensbank, met de wet van 8 december
1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens. Deze consultatie zou moeten gebeuren vooraleer men overgaat tot het nemen
van de maatregelen ter uitvoering van de programmawet van 27 december 2006 en het oprichten
van de databank.
5. De periodiciteit van actualisatie van de gegevens
De Commissie stelt voor dat de pensioeninstellingen jaarlijks de gegevens aan de
gegevensdatabank actualiseren. Gezien de evaluatie van de gegevens door de
pensioeninstellingen in de praktijk op verschillende tijdstippen gebeurt, lijkt het aangewezen om
in dit verband geen specifieke evaluatiedatum op te leggen. De Commissie stelt voor dat de
actualisatie van de gegevensbank door de pensioeninstellingen uiterlijk binnen de 6 maanden na
de door de pensioeninstelling zelf gekozen jaarlijkse evaluatiedatum wordt uitgevoerd.
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