
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1. Schema voor het bewaren van gegevens  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versie in overeenstemming met Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 27 april 2016 
Goedgekeurd door de raad van bestuur op 25.03.2021 

General Motors Pensioenfonds 
Met maatschappelijke zetel te De Lignestraat 11, 1000 Brussels 
Erkend door de FSMA onder het nummer 50443 
Geregistreerd bij de KBO onder het nummer 0446.069.346 
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DPO contactgegevens: Tom.DeCordier@cms-db.com 

 
 
 

Schema voor het bewaren van gegevens 

 
 

 
Ref. 

 
Dossier 

Periode voor het bewaren van gegevens 

Veilitheidsmarge1 X = maximum 2,5 jaar 

Wettelijke basis 

01 

 

 
Pensionering waarbij het dossier is afgerond en 
gesloten  

 
Het maximum van de wettelijke pensioenleeftijd en de datum 
van de laatste betaling van het pensioenkapitaal of de 
pensioenrente, verhoogd met 5 jaar en met een extra 
veiligheidsmarge.  

Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen 

Art. 55 voorziet in een specifieke verjaringstermijn van 5 jaar voor de 
aanvang van een rechtsvordering, namelijk het indienen van de 
vordering. Aangezien het tijdstip waarop een dergelijke procedure 
aanvangt, niet in de tijd is vastgelegd, wordt een veiligheidsmarge 
toegepast.2 

02 

 
 
 

Overleden aangeslotenen waarbij het dossier 
is afgerond en gesloten  

Het maximum vanaf  

• datum van overlijden 

• datum van laatste betaling in verband met de overledene 

• datum van de 18e verjaardag van de jongste begunstigde 
van de overledene  

verhoogd met 5 jaar en met een bijkomende 

veiligheidsmarge. 

Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen 

Art. 55 voorziet in een specifieke verjaringstermijn van 5 jaar voor de 
aanvang van een rechtsvordering, namelijk het indienen van de vordering. 
Aangezien het tijdstip waarop een dergelijke procedure aanvangt, niet in de 
tijd is vastgelegd, wordt een veiligheidsmarge toegepast.2 

03 

 

Dossier niet afgerond ten gevolge van een 
overdracht van reserves bij vervroegd vertrek  

De wettelijke pensioenleeftijd, verhoogd met 5 jaar en met een 
bijkomende veiligheidsmarge. 

Zolang de wettelijke pensioenleeftijd nog niet is bereikt, kunnen vragen 
rijzen in verband met vroegere overdrachten die zijn verricht.  

04 

 
Aangeslotenen bij het pensioenplan zonder rechten  

De wettelijke pensioenleeftijd, verhoogd met 5 jaar en met een 
bijkomende veiligheidsmarge. 

Het is mogelijk dat een aangeslotene bij het pensioenplan ingevolge een 
vervroegd vertrek (zonder rechten te hebben opgebouwd) later opnieuw in 
dienst treedt, waarbij de vroegere periode zonder rechten nu moet worden 
samengeteld met de nieuwe periode met rechten.  

05 

Aangeslotenen bij het pensioenplan waarvan 
het dossier inzake pensioenrechten nog niet is 
afgerond  

 

De wettelijke pensioenleeftijd, verhoogd met 5 jaar en met een 
bijkomende veiligheidsmarge. 

Zolang er geen verrekening of uitbetaling heeft kunnen plaatsvinden, wordt 
dezelfde bewaartermijn toegepast als voor de dossiers waarvoor de 
verrekening wel heeft kunnen plaatsvinden (zie de categorieën 01 en 02). 

06 

Begunstigde van een overlijdensdekking ten 
gevolge van het overlijden van een 
aangeslotene bij het pensioenplan  

 

De datum waarop de begunstigde van de overlijdensdekking het 
pensioenkapitaal ontvangt ten gevolge van het overlijden van 
een aangeslotene bij het pensioenplan, verhoogd met 5 jaar en 
met een bijkomende veiligheidsmarge. 

Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen 

Art. 55 voorziet in een specifieke verjaringstermijn van 5 jaar voor de 
aanvang van een rechtsvordering, namelijk het indienen van de vordering. 
Aangezien het tijdstip waarop een dergelijke procedure aanvangt, niet in de 
tijd is vastgelegd, wordt een veiligheidsmarge toegepast.2 

 

1 De veiligheidsmarge bedraagt maximaal 50% van de reeds toegepaste verhoging van 5 jaar.   
2 In onze overweging hebben wij rekening gehouden met de wet van 15 mei 2014, die met ingang van 29 juni 2014 een nieuwe verjaringstermijn van 5 jaar heeft ingevoerd voor pensioenuitkeringen. Het aanvangspunt van dergelijke gerechtelijke 
procedures is echter niet in tijd vastgelegd. Zo zal het aanvangspunt van deze procedures tussen werknemer en/of aangeslotene enerzijds en een werkgever en/of instelling voor bedrijfspensioenvoorziening anderzijds, beginnen te lopen vanaf de dag 
volgend op die waarop de benadeelde werknemer en/of aangeslotene kennis heeft gekregen of redelijkerwijs kennis had moeten krijgen van hetzij van het voorval dat het vorderingsrecht doet ontstaan, hetzij de schade en van de identiteit van de daarvoor 
aansprakelijke person. 
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DPO contactgegevens: Tom.DeCordier@cms-db.com 

 
 

Document Controle 

1. Beheer van het document 
 

Auteur Departement Beheerder van het document Departement beheerder 

CMS DeBacker, vertegenwoordigd door Tom 
De Cordier 

Gegevensbeschermingsfunctionaris 
(DPO) 

CMS DeBacker, vertegenwoordigd door 
Tom De Cordier 

Gegevensbeschermingsfunctionaris (DPO) 

Frequentie herziening: Jaarlijks 

 

2. Goedkeuringsprocedure 
 

Bevoegdheid goedkeuring Versie nr.  Soort herziening Datum 

Raad van bestuur V01 Eerste ontwerp 25/03/2021 

 

3. Versie 
 

Versie Datum versie Aanvrager van de wijziging Beschrijving van de wijziging 

V01 25/03/2021  Eerste versie 

 

Wijzigingsmechanisme  
 

• De vereisten inzake de wijziging moeten worden gericht aan de beheerder van het document.  

• De voorgestelde wijzigingen zullen zo nodig door de bevoegde personen worden besproken  

• De bijgewerkte documenten zullen het gebruikelijke herzienings- en goedkeuringsproces volgen (in principe op jaarbasis)  
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