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BERAADSLAGING NR. 22/023 VAN 7 JUNI 2022 BETREFFENDE DE MEDEDELING 

VAN GEPSEUDONISIMEERDE PERSOONSGEGEVENS DOOR DE FOD FINANCIEN 

AAN HET FEDERAAL PLANBUREAU IN HET KADER VAN EEN ONDERZOEK NAAR 

DE PENSIOENVERDELING EN DE FISCALE KOST VAN TWEEDE- EN 

DERDEPIJLERPENSIOENEN IN BELGIË 

 

Gelet op de wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting en organisatie van een federale 

dienstenintegrator, in het bijzonder artikel 35/1; 

 

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 98; 

 

Gelet op de aanvraag van het Federaal Planbureau; 

 

Gelet op het rapport van de federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning; 

 

Gelet op het verslag van de heer Daniel Haché. 

 

 

I. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 

 

1. Het Federaal Planbureau (FPB) is een instelling van openbaar nut dat onder andere 

vooruitzichten opmaakt en de impact van beleidswijzigingen berekent binnen de sociale 

zekerheid, de personenbelasting en bepaalde domeinen die voorheen federaal werden 

aangestuurd maar sinds kort geregionaliseerd zijn zoals de kinderbijslag en bepaalde 

middelengetoetste bijstandsuitkeringen. 

2. Het Federaal Planbureau (hierna “FPB”) wenst thans een onderzoek te voeren naar de 

pensioenverdeling en de fiscale kost van tweede- en derdepijlerpensioenen in België. 

3. Dit onderzoek kadert in opdrachten waarmee het FPB bij wet belast is. Zo moet het FPB 

vooruitzichten opmaken voor de Belgische economie (wet van 21 december 1994, Belgisch 

Staatsblad 23 december 1994), bij de Federale Parlementsverkiezingen de partijprogramma’s 

van politieke partijen doorrekenen (wet van 22 mei 2014, Belgisch Staatsblad 22 juli 2014) 
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en is het betrokken bij de Studiecommissie voor de vergrijzing en het opstellen van een 

Vergrijzingsnota (wet van 5 september 2001, Belgisch Staatsblad 14 september 2001). De 

voorliggende gegevensaanvraag wordt ingediend met het oog op de uitvoering van deze 

opdrachten. 

4. Het onderzoek heeft vooreerst als doel om recente statistieken aan te maken over de verdeling 

van pensioenvoordelen. Statistieken over deze verdeling bestaan in grote mate maar zijn erg 

verouderd. De laatste omvangrijke studie (Pensioenatlas 2010) had betrekking op cijfers uit 

2007 en is dus aan een update toe.  

5. Daarnaast bestaan er belangrijke belastingvoordelen om de opbouw van tweede- en 

derdepijlerpensioenen te stimuleren, zoals de belastingvermindering voor individueel 

pensioensparen. De minderontvangsten die volgen uit deze belastingvoordelen worden tax 

expenditures genoemd. Tot nog toe is er weinig empirisch onderzoek gevoerd naar de fiscale 

kost (cf. de hoeveelheid tax expenditures) van de tweede- en derdepijlerpensioenen. 

6. Teneinde dit onderzoek naar de pensioenverdeling en de fiscale kost van de tweede- en 

derdepijlerpensioenen te kunnen uitvoeren, wenst het FPB gepseudonimiseerde en 

gekoppelde persoonsgegevens te ontvangen vanwege de FOD Financiën, een aantal 

instellingen van sociale zekerheid en andere instellingen1. 

7. De mededeling van persoonsgegevens door de FOD Financiën vereist de redactie van een 

protocol tussen de betrokken partijen of een beraadslaging van de kamer federale overheid 

van het Informatieveiligheidscomité (cfr. infra). De mededeling van de overige 

persoonsgegevens (afkomstig van instellingen van sociale zekerheid) vereist in casu de 

toelating van het Beheerscomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (wet van 

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

zekerheid). Voor de mededeling van het gegeven van Statbel zal een protocol worden 

afgesloten. 

 

8. Het IPCAL-bestand werd oorspronkelijk aangelegd om, met een zo gering mogelijke 

controle-inspanning, tot een gekwantificeerd oordeel te komen over de kwaliteit van 

(onderdelen van) de te controleren aangiften. Het bestand omvat verschillende IPCAL-codes 

(cijfercodes) die de verschillende rubrieken van een aangifte personenbelasting representeren 

en noodzakelijk zijn voor de verwerking van de rubrieken in functie van de 

kwaliteitscontroles van de aangifte in de personenbelasting. 

 

9. De IPCAL-gegevens worden opgevraagd in het kader van het tweede luik over de 

minderontvangsten. Belangrijke (para)fiscale voordelen worden toegekend in het kader van 

tweede- en derde pijler pensioenopbouw. De minderontvangsten worden berekend door de 

pensioenopbouw te belasten in een fictief belastingsysteem zonder (para)fiscale voordelen. 

Concreet moet dus een fictieve tax baseline worden gesimuleerd die wordt gevoed met 

gegevens uit de IPCAL-databank. Uit de IPCAL-dataset worden daarom de aangiftegegevens 

 
1 Via de Kruispuntbank van de sociale zekerheid zullen persoonsgegevens worden bekomen 

afkomstig van volgende databanken en instellingen: het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale 

bescherming, STATBEL, de DB2P-databank van Sigedis en de IPCAL-databank van de FOD 

Financiën. 
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van de bijdragen/premies ten aanzien van tweede- en derdepijlerpensioenen opgevraagd, de 

opgebouwde kapitaaluitkeringen en rentes, de betaalde belastingen en de toegekende 

belastingverminderingen voor het langetermijnsparen. Tot slot wordt ook beperkte 

informatie opgevraagd over het inkomen van de belastingplichtige (bezoldigingen, 

werkloosheidsuitkeringen, de overlevingspensioenen, de wettelijke pensioenen, … ) omdat 

de aanvullende pensioenpremies of de aanvullende pensioenuitkeringen in de tax baseline 

worden belast bovenop het andere inkomen van het individu. Als bijlage bij de beraadslaging 

wordt een overzicht van de gevraagde variabelen (met de verantwoording in het licht van het 

doeleinde van het onderzoek), evenals een beschrijving van de overige persoonsgegevens 

waarvan de mededeling reeds door het Beheerscomité van de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid werd goedgekeurd. 

 

10. De persoonsgegevens afkomstig van de verschillende gegevensbanken zullen worden 

gekoppeld en gepseudonimiseerd door de Kruispuntbank van sociale zekerheid in haar rol 

van intermediaire organisatie en trusted third party, overeenkomstig haar wettelijke 

opdrachten (art. 5 van de wet van 15 januari 1993 houdende oprichting en organisatie van 

een Kruispuntbank van de sociale zekerheid). De KSZ zorgt er aldus voor dat het 

identificatienummer van de betrokken wordt vervangen door een nietszeggend volgnummer 

en dat de gegevens die tot heridentificatie zouden kunnen leiden, worden geaggregeerd om 

het risico op heridentificatie uit te sluiten (small cell risk analyse). 

 

11. De gepseudonimiseerde persoonsgegevens afkomstig uit de IPCAL-databank van de FOD 

Financiën worden in bijlage van de beraadslaging exhaustief opgesomd, en betreffen 

volgende categorieën: 

 - personalia (o.a. burgerlijke staat, personen ten laste) 

 - derde pijler premies (premies, belastingverminderingen, …) 

 - tweede pijler bijdragen (inhouding groepsverzekering, aanvullende pensioenen, …) 

 - overlevingspensioenen 

 - wettelijke pensioenen en tweede- en derdepijlerpensioenen levensverzekering 

 - derdepijlerspensioenen pensioensparen 

 - gezamenlijk en afzonderlijk belastbaar inkomen 

 - bezoldigingen/vervangingsinkomen 

 - aftrekbare bestedingen om belastbaar inkomen te bepalen 

 - bedrijfsvoorheffing 

 - belastingen 

 

12. De persoonsgegevens betreffen de gegevens van een representatieve steekproef van de 

Belgische bevolking. De wijze waarop de steekproef wordt getrokken worden in detail in de 

aanvraag beschreven. De steekproef betreft bijgevolg ongeveer 150.000  private Belgische 

huishoudens en hun leden. De beoogde persoonsgegevens betreffen de gegevens van het 

inkomstenjaar 2017/2018. 
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II.  ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG 

A. ONTVANKELIJKHEID EN BEVOEGDHEID VAN HET COMITE 

13. Krachtens artikel 35/1, §1, eerste lid, van de wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting 

en organisatie van een federale dienstenintegrator vergt de mededeling van 

persoonsgegevens door overheidsdiensten en openbare instellingen van de federale overheid 

aan andere derden dan instellingen van sociale zekerheid bedoeld in artikel 2, eerste lid, 2° 

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

van de sociale zekerheid, een voorafgaande beraadslaging van de kamer federale overheid 

van het informatieveiligheidscomité voor zover de verwerkingsverantwoordelijken van de 

meedelende instantie en de ontvangende instanties, in uitvoering van artikel 20 van de wet 

van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de 

verwerking van persoonsgegevens, niet tot een akkoord komen over de mededeling of 

minstens één van de verwerkingsverantwoordelijken om een beraadslaging verzoekt en de 

andere verwerkingsverantwoordelijken daarvan in kennis heeft gesteld. 

14. Het Informatieveiligheidscomité neemt akte van het feit dat er geen protocol tot stand is 

gekomen tussen de betrokken partijen en dat een aanvraag tot toelating werd ingediend. De 

aanvraag is ontvankelijk en het Comité acht zich bevoegd. 

B. TEN GRONDE 

B.1. VERANTWOORDINGSPLICHT  

15. Overeenkomstig artikel 5.2 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming2  (hierna 

‘AVG’ genoemd) zijn de FOD Financiën (meedelende instantie) en het Federaal Planbureau 

(ontvangende instantie) als verwerkingsverantwoordelijken verantwoordelijk voor het 

naleven van de beginselen vermeld in artikel 5.1 de AVG3 en moeten ze in staat zijn dit aan 

te tonen. 

 
2 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. 
3 Persoonsgegevens moeten: 

a) worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is 

(„rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie”); 

b) voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld en mogen 

vervolgens niet verder op een met die doeleinden onverenigbare wijze worden verwerkt; de verdere 

verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of 

statistische doeleinden wordt overeenkomstig artikel 89, lid 1, niet als onverenigbaar met de oorspronkelijke 

doeleinden beschouwd („doelbinding”); 

c) toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden 

verwerkt („minimale gegevensverwerking”); 

d) juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd; alle redelijke maatregelen moeten worden genomen om de 

persoonsgegevens die, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, onjuist zijn, onverwijld te 

wissen of te rectificeren („juistheid”); 

e) worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de 

doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk is; persoonsgegevens mogen voor 

langere perioden worden opgeslagen voor zover de persoonsgegevens louter met het oog op archivering in 

het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden worden verwerkt 

overeenkomstig artikel 89, lid 1, mits de bij deze verordening vereiste passende technische en 
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16. De verwerkingsverantwoordelijke dient overeenkomstig de AVG aan een aantal 

verplichtingen te voldoen. In voorliggende beraadslaging worden de belangrijkste 

verplichtingen overlopen. Het Informatieveiligheidscomité wijst er in dit kader op dat de 

verwerkingsverantwoordelijke een register van verwerkingsactiviteiten dient bij te houden 

overeenkomstig de bepalingen van art. 30 AVG. 

17. Het Informatieveiligheidscomité neemt akte van het feit dat het Federaal Planbureau het 

onderzoek zal uitvoeren in samenwerking met de onderzoeksgroep Sociaal Werk en Sociaal 

Beleid van het Centrum voor Sociologisch Onderzoek (CeSO) van de KULeuven, dat zal 

optreden als verwerker. Het Informatieveiligheidscomité wijst er op dat het Federaal 

Planbureau de bepalingen van artikel 28 van de AVG moet naleven indien hij beroep doet op 

een verwerker.  

B.2. RECHTMATIGHEID 

18. Overeenkomstig art. 5. 1 a) AVG moeten persoonsgegevens worden verwerkt op een wijze 

die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig is. Dit houdt in dat de beoogde verwerking een 

basis moet vinden in één van de rechtmatigheidsgronden vermeld in artikel 6 AVG.  

19. Het Comité stelt vast dat de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van 

algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat 

aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen (art. 6.1 e) AVG). De verwerking is 

eveneens noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de 

verwerkingsverantwoordelijke rust (art. 6.1 c) AVG). Het Federaal Planbureau werd er 

immers uitdrukkelijk mee belast om de sociaal-economische evolutie en de factoren die deze 

evolutie bepalen, te analyseren en te voorzien en de gevolgen van de keuzes inzake 

economisch en sociaal beleid in te schatten ten einde de rationaliteit, de doeltreffendheid en 

de transparantie ervan te verbeteren. Het Federaal Planbureau voert eveneens structurele 

analyses uit op middellange en lange termijn en voornamelijk op economisch en sociaal vlak 

en op het vlak van het leefmilieu (art. 127, §1, eerste en tweede lid, van de wet van 21 

december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen). De federale besturen, openbare 

ondernemingen en instellingen zijn er bovendien wettelijk toe gehouden om aan het Federaal 

Planbureau alle nodige inlichtingen voor de uitvoering van zijn opdrachten te verstrekken 

(art. 128 van voormelde wet van 21 december 1994). 

B.3. DOELBINDING 

20. Artikel  5.1 b) AVG laat de verwerking van persoonsgegevens slechts toe voor welbepaalde, 

uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden (principe van doelbinding). De 

gegevens mogen bovendien niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is 

met die doeleinden. De verdere verwerking met het oog op wetenschappelijk, historisch of 

statistische doeleindenonderzoek, zoals in casu het geval is, wordt niet als onverenigbaar met 

de oorspronkelijke doeleinden beschouwd als voldaan wordt aan de voorwaarden van artikel 

89.1 van de AVG. 

 
organisatorische maatregelen worden getroffen om de rechten en vrijheden van de betrokkene te beschermen 

(„opslagbeperking”); 

f) door het nemen van passende technische of organisatorische maatregelen op een dusdanige manier worden 

verwerkt dat 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 

(„integriteit en vertrouwelijkheid”). 
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21. De mededeling van de gepseudonimiseerde persoonsgegevens door de FOD Financiën aan 

het Federaal Planbureau wordt aangevraagd met het oog op het uitvoeren van een onderzoek 

naar de pensioenverdeling en de fiscale kost van tweede- en derdepijlerpensioenen in België.  

 

22. Wat de verdere verwerking voor wetenschappelijke doeleinden betreft, vereist artikel 89.1 

AVG passende waarborgen in overeenstemming met de AVG voor de rechten en vrijheden 

van de betrokkenen. Die waarborgen moeten ervoor zorgen dat er technische en 

organisatorische maatregelen worden getroffen om de inachtneming van het beginsel van 

minimale gegevensverwerking te garanderen. Deze maatregelen kunnen pseudonimisering 

omvatten, mits aldus die doeleinden in kwestie kunnen worden verwezenlijkt. Wanneer die 

doeleinden kunnen worden verwezenlijkt door verdere verwerking die de identificatie van 

betrokkenen niet of niet langer toelaat, moeten zij aldus worden verwezenlijkt. 

23. Het Informatieveiligheidscomité stelt vast dat het voor de aanvrager niet mogelijk is om in 

het kader van dit onderzoek met anonieme gegevens te werken, omdat hij over gedetailleerde 

informatie dient te beschikken om de situatie van individuele personen te kunnen analyseren. 

Het Comité stelt vast dat de aanvrager erin voorziet dat de persoonsgegevens worden 

gekoppeld en gepseudonimiseerd door een derde vertrouwenspersoon (trusted third party), 

meer bepaald de Kruispuntbank voor de sociale zekerheid die hiertoe de wettelijke opdracht 

heeft gekregen. 

24. Gelet op het voorgaande acht het Informatieveiligheidscomité de doeleinden van de beoogde 

mededeling van persoonsgegevens als welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en 

gerechtvaardigd. 

B.4. PROPORTIONALITEITSBEGINSEL 

B.4.1. Minimale gegevensverwerking 

25. Artikel 5.1 c) AVG stelt dat persoonsgegevens toereikend moeten zijn, ter zake dienend en 

beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt („minimale 

gegevensverwerking”). 

26. De fiscale gegevens afkomstig van de FOD Financiën, zoals algemeen beschreven in 

randnummer 10 en in detail in de bijlage van deze beraadslaging, moeten het Federaal 

Planbureau in staat stellen om – gekoppeld aan de gepseudonimiseerde persoonsgegevens 

afkomstig van de andere overheidsinstellingen – onderzoek te voeren naar de 

pensioenverdeling en de fiscale kost van tweede- en derdepijlerpensioenen in België. 

27. Het Informatieveiligheidscomité is van oordeel dat deze gegevens in het licht van de beoogde 

finaliteit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig zijn. 

 

B.4.2. Opslagbeperking 

28. Aangaande de bewaringstermijn herinnert het Comité er aan dat persoonsgegevens niet 

langer mogen worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te 

identificeren dan voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt 

noodzakelijk is. Persoonsgegevens mogen voor langere perioden worden opgeslagen voor 

zover de persoonsgegevens louter met het oog op archivering in het algemeen belang, 

wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden worden verwerkt 

overeenkomstig artikel 89, lid 1, mits de bij de AVG passende technische en organisatorische 
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maatregelen worden getroffen om de rechten en de vrijheden van de betrokkene te 

beschermen (art. 5.1 e) AVG). 

29. Het Federaal Planbureau verzoekt om de toelating om de gepseudonimiseerde en gekoppelde 

persoonsgegevens gedurende vijf jaren te mogen bewaren.   

30. Rekening houdend met de duurtijd van een wetenschappelijk onderzoek, acht het 

Informatieveiligheidscomité een bewaartermijn tot 31 december 2026 aanvaardbaar. Mocht 

het doeleinde reeds vóór het vervallen van die termijn zijn bereikt, dienen de gegevens nog 

voor afloop van deze termijn door de aanvrager te worden bewaard onder een vorm die het 

niet mogelijk maakt om de betrokkenen te identificeren.  

B.5. RECHTEN EN VRIJHEDEN VAN DE BETROKKENE 

31. Gelet op het feit dat artikel 128 van voormelde wet van 21 december 1994 erin voorziet dat 

alle federale besturen, openbare ondernemingen en instellingen er toe gehouden zijn om aan 

het FPB alle nodige inlichtingen voor de uitvoering van zijn opdrachten te verstrekken, én 

het feit dat de persoonsgegevens worden verwerkt voor statistische doeleinden, zijn de 

betrokken partijen, met toepassing van art. 14.5 b) en c) AVG vrijgesteld van de 

voorafgaandelijke informatieverplichting ten aanzien van de betrokkenen. 

32. De verwerking met het oog op archivering voor het algemeen belang, wetenschappelijk of 

historisch onderzoek of statistische doeleinden is onderworpen aan passende waarborgen in 

overeenstemming met de AVG voor de rechten en vrijheden van de betrokkene (art. 89.1 

AVG) . 

33. In uitvoering van artikel 89.2 AVG bepaalt Titel 4 van de wet van 30 juli 2018 betreffende 

de bescherming van de natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van 

persoonsgegevens het uitzonderingsregime ten aanzien van de rechten van de betrokkenen 

bedoeld in de artikel 15 (recht van inzage), 16 (recht op rectificatie), 18 (recht op beperking) 

en 21 (recht van bezwaar) AVG. 

34. Voor zover de aanvrager zich wenst te beroepen op het uitzonderingsregime voorzien in Titel 

4 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met 

betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna “WVP”) omdat de uitoefening 

van voormelde rechten het wetenschappelijk onderzoek onmogelijk dreigen te maken of 

ernstig dreigen te belemmeren, en afwijkingen noodzakelijk zijn om die doeleinden te 

bereiken, moeten de afwijkingen worden toegepast onder de voorwaarden vermeld in titel 4 

WVP: 

 - in voorkomend geval het aanstellen van een functionaris voor de gegevensbescherming, 

hetgeen het geval is 

 - het aanvullen van het register van de verwerkingsactiviteiten 

 - het bijkomend informeren van de betrokkene indien de gegevens bij de betrokkene worden 

verzameld (quod non); 

 - het afsluiten van een overeenkomst tussen de verwerkingsverantwoordelijke en de 

verantwoordelijke voor de oorspronkelijke verwerking (in casu huidige beraadslaging die 

overeenkomstig artikel 35, §4, van de wet van 15 augustus 2002 houdende oprichting en 

organisatie van een federale dienstenintegrator de betrokken partijen verbindt); 
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 - het toepassen van de cascade van anonieme, gepseudonimiseerde of niet-

gepseudonimiseerde gegevens al naar gelang de doeleinden van de verwerking, en 

overeenkomstig de voorwaarden vermeld in titel 4, zoals in casu het geval is; 

 - het niet-verspreiden van gepseudonimiseerde gegevens, behoudens de voorziene 

uitzonderingen. 

B.6. BEVEILIGING 

35. Persoonsgegevens moeten door het nemen van passende technische of organisatorische 

maatregelen op een dusdanige manier worden verwerkt dat 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 („integriteit en 

vertrouwelijkheid”).  

36. De technische en organisatorische maatregelen van het Federaal Planbureau en van de FOD 

Financiën werden reeds positief beoordeeld bij beraadslaging nr. 32/2017 van 19 oktober 

2017 van het voormalig Sectoraal comité voor de Federale Overheid en werden bevestigd bij 

beraadslaging nr. 20/013 van 15 mei 2020 van het Informatieveiligheidscomité. Het 

Informatieveiligheidscomité neemt eveneens akte van het feit dat het Federaal Planbureau 

een privacyverklaring heeft gepubliceerd op haar website. Het Informatieveiligheidscomité 

mocht bovendien de positieve adviezen van de DPO van het Federaal Planburau en van de 

DPO van diens verwerker, Ceso, ontvangen. 

37. Het Comité wijst erop dat artikel 35 AVG vereist dat de verwerkingsverantwoordelijke vóór 

de verwerking een beoordeling uitvoert van het effect van de beoogde 

verwerkingsactiviteiten op de bescherming van persoonsgegevens. Indien uit deze 

beoordeling zou blijken dat bijkomende maatregelen moeten worden getroffen, dienen de 

betrokken partijen op eigen initiatief een aanvraag tot wijziging van onderhavige 

beraadslaging in. De mededeling van persoonsgegevens mag in voorkomend geval niet 

plaatsvinden totdat de vereiste toelating van het Comité is bekomen. Indien uit de 

gegevensbeschermingseffectbeoordeling zou blijken dat er een hoog residuair risico is, dient 

de aanvrager de beoogde gegevensverwerking voor te leggen aan de 

Gegevensbeschermingsautoriteit, overeenkomst art. 36.1 AVG. 
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Om deze redenen besluit 

 

de kamer federale overheid van het informatieveiligheidscomité 

 

dat de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door de FOD Financiën aan het 

Federaal Planbureau voor het uitvoeren van een onderzoek naar de pensioenverdeling en de fiscale 

kost van tweede- en derdepijlerpensioenen in België, met tussenkomst van de Kruispuntbank van 

de Sociale Zekerheid als intermediaire organisatie, is toegestaan mits wordt voldaan aan de 

vastgestelde maatregelen ter waarborging van de gegevensbescherming, in het bijzonder de 

maatregelen op het vlak van doelbinding, minimale gegevensverwerking, opslagbeperking en 

informatieveiligheid. 

 

Het Informatieveiligheidscomité wijst erop dat de verwerkingsverantwoordelijken gehouden zijn 

om een gegevensbeschermingseffectbeoordeling uit te voeren. Als uit die beoordeling zou blijken 

dat bijkomende maatregelen moeten worden getroffen om de rechten en vrijheden van de 

betrokkenen te vrijwaren, dan zijn de partijen ertoe gehouden om de gewijzigde modaliteiten van 

de gegevensverwerking ter beraadslaging aan het Informatieveiligheidscomité voor te leggen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIEL HACHE 

 

 

 

 

 
De zetel van de kamer federale overheid van het Informatieveiligheidscomité is gevestigd in de kantoren van de FOD 

Beleid en Ondersteuning, op volgend adres: Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel. 

 

 

 

 

  



 

 

Bijlage: overzicht van de persoonsgegevens afkomstig van de FOD Financiën 
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