BERAADSLAGING RR Nr 21 / 2006 van 26 juli 2006
O. Ref. :

SA2 / RN / 2006 / 019

BETREFT :

Aanvraag van de VZW Belgische Vereniging van Pensioeninstellingen tot
uitbreiding van de beraadslaging nr. 48/2005 van 30 november 2005

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
Gelet op de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke
personen;
Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, inzonderheid artikel 31bis;
Gelet op de wet van 25 maart 2003 tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot
regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en van de wet van 19 juli 1991
betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8
augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, inzonderheid artikel
19, § 3;
Gelet op het koninklijk besluit van 17 december 2003 tot vaststelling van de nadere regels
met betrekking tot de samenstelling en de werking van bepaalde sectorale comités opgericht
binnen de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, inzonderheid artikel
18;
Gelet op de beraadslaging nr. 48/ 2005 van 30 november 2005;
Gelet op de aanvraag van de VZW Belgische Vereniging van Pensioeninstellingen,
ontvangen op 13 juni 2006;
Gelet op de aanvraag van het technisch en juridisch advies op 21 juni 2006;
Gelet op het verslag van de voorzitter;
Beslist op 26 juli 2006, na beraadslaging, als volgt:
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I.
VOORWERP VAN DE AANVRAAG
------------------------------------------------------De aanvraag heeft tot doel om de bij beraadslaging nr. 48/ 2005 van 30 november 2005 verleende
machtiging uit te breiden tot de nieuwe leden van de VZW Belgische Vereniging van
Pensioeninstellingen.

II.

VOORGAANDEN

----------------------------------Artikel 113bis van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het
belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale
zekerheid zegt:
“Voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van deze wet of haar
uitvoeringsbesluiten hebben de pensioeninstellingen en de rechtspersonen belast met
de uitvoering van een solidariteitstoezegging:
1° toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen, ingesteld door de wet van
8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen;
2° het recht om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken.”.
Op 30 september 2005 vroeg de VZW Belgische Vereniging van Pensioeninstellingen, in naam
van haar leden, aan de Commissie om hen toegang te verlenen tot de informatiegegevens vermeld
in artikel 3, eerste lid, 1° tot 6°, 8°, 9° en 13°, en tweede lid van de wet van 8 augustus 1983 tot
regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen (hierna WRR).
Bij beraadslaging nr. 48/2005 van 30 november 2005 werden de leden van de VZW Belgische
Vereniging van Pensioeninstellingen nominatum gemachtigd om onder bepaalde voorwaarden een
permanente toegang te hebben tot de informatiegegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, 1° tot 6°,
8°, 9° en 13°, WRR ( zonder geboorteplaats en plaats van overlijden) evenals tot de historiek van
deze gegevens gedurende een periode van 5 jaar.
Deze machtiging werd verleend onder opschortende voorwaarde:
“Deze machtiging zal evenwel slechts uitwerking krijgen ten overstaan van elke
betrokken gemachtigde nadat de Commissie, voor elke betrokken gemachtigde, op basis
van de door deze laatste verstrekte stukken en inlichtingen heeft vastgesteld dat :
- een consulent inzake informatieveiligheid werd aangesteld zoals aangestipt in punt
C.1 ;
- een informatieveiligheidsplan wordt voorgelegd waarin rekening wordt gehouden met
de opmerkingen geformuleerd in punt C.2.”
Tot op heden is deze machtiging nog voor geen enkele gemachtigde operationeel.

III. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG
-------------------------------------------------------Ondertussen hebben zich 7 nieuwe pensioeninstellingen en rechtspersonen belast met de
uitvoering van een solidariteitstoezegging als lid bij de VZW Belgische Vereniging van
Pensioeninstellingen aangemeld.
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De Commissie stelt m.b.t. deze 7 nieuwe leden vast dat:
- Krachtens artikel 113bis van de wet van 28 april 2003 principieel gemachtigd zijn om toegang te
hebben tot het Rijksregister.
- De finaliteit voor dewelke de toegang gevraagd wordt dezelfde is als deze waarvan gewag
gemaakt werd in de beraadslaging nr. 48/2005 van 30 november 2005. Dit betekent dat voor de
beoordeling van alle facetten van de proportionaliteit, de veiligheid en de opmerking met
betrekking tot het identificatienummer van het Rijksregister, kan verwezen worden naar wat
dienaangaande werd uiteengezet in de hiervoor vermelde beraadslaging.

OM DEZE REDENEN,
De Commissie
breidt de bij beraadslaging nr. 48/2005 van 30 november 2005 verleende machtiging uit tot:
1. Caisse de Pensions Amonis (CBFA nr. 55001), Place Jamblinne de Meux 4, 1030 Bruxelles ;
2. Voorzorgsinstelling Antwerpse Waterwerken ovv (CBFA nr. 50546), Mechelsesteenweg 64,
2018 Antwerpen;
3. Association Auxiliaire de Fonds des Pensions “Auxifonds” asbl (CBFA nr. 50130), rue de Ligne
11 – bte 2, 1000 Bruxelles ;
4. Voorzorgsinstelling Fernand DELORY ovv (CBFA nr. 50225), Koninklijke Prinsstraat 102, 1050
Brussel ;
5. Havenpensioenfonds 301.01 (CBFA nr. in aanvraag), Brouwersvliet 33 – bus 7, 2000
Antwerpen ;
6. Nouveau fonds de pension Carrefour Belgium asbl (CBFA nr. 50490), Avenue des Olympiades
20, 1140 Bruxelles ;
7. Solidariteitsfonds GB-Bedrijven vzw (CBFA nr. 50201), Avenue des Olympiades 20, 1140
Bruxelles.

De administrateur,

De voorzitter,

(get.) Jo BARET

(get.) Michel PARISSE
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