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Sectoraal comité van het Rijksregister

Beraadslaging RR nr. 32/2018 van 16 mei 2018

Betreft: aanvraag van de Federale Pensioendienst om toegang te krijgen tot de informatiegegevens
van het Rijksregister met het oog op diens opdrachten inzake berekening en toekenning van
pensioenen (RN-MA-2018-078)

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna "het Comité");
Gelet op de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen
(hierna "WRR");
Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;
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;
Gelet op de aanvraag van de Federale Pensioendienst ontvangen op 9/02/2018;
Gelet op de aanvraag van het technisch en juridisch advies gericht aan de Federale Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken op 23/04/2018;
Gelet op het verslag van de Voorzitter;
Beslist op 16 mei 2018, na beraadslaging, als volgt:
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I. VOORWERP VAN DE AANVRAAG
1. De Federale Pensioendienst, hierna de aanvrager, vraagt een machtiging om een toegang te
bekomen tot de gegevens vermeld in artikel 3, eerste lid, 17°, en tweede lid WRR met inbegrip
van de automatische mededeling van de wijzigingen ervan met het oog op de verwezenlijking van
verschillende doeleinden in verband met de vervulling van haar wettelijke taken aangaande het
pensioen en de sociale zekerheid.

II. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG
2. De aanvrager werd reeds bij koninklijk besluit van 5 december 1986 1 toegang verleend tot een
aantal gegevens van het Rijksregister en gemachtigd het identificatienummer ervan te gebruiken
met het oog op o.a. de vervulling van zijn wettelijke taken aangaande het pensioen en de sociale
zekerheid. Bij beraadslagingen RR nr. 67/2015 van 18 november 2015, RR nr 60/2014 van 30 juli
2014, Beraadslaging RR nr 68/2014 van 10 september 2014, RR nr. 49/2016 van 22 juni 2016,
werden de machtiging verleend bij voormeld koninklijk besluit uitgebreid. Het is met het oog op
de in het voormelde machtigingsbesluit en de voormelde beraadslagingen vermelde doeleinden
dat toegang tot het gegeven vermeld in punt 1 wordt gevraagd.
3. Bijgevolg kan het onderzoek van het Comité zich hier beperken tot het nagaan of de gevraagde
toegang in het licht van deze doeleinden toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is
(artikel 4, § 1, 3°, WVP).

A. PROPORTIONALITEIT
4. De aanvrager wenst een toegang te bekomen tot de gegevens vermeld in artikel 3, eerste lid, 17°,
WRR, namelijk de contactgegevens die de burger op vrijwillige basis kan meedelen (een vast
telefoonnummer, een gsm-nummer, een faxnummer en een e-mailadres) 2 om contact op te

1
Koninklijk besluit van 5 december 1986 tot regeling van de toegang tot de informatiegegevens en van het gebruik van het
identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen in hoofde van instellingen die, in het kader van de
wetgeving betreffende de pensioenen der werknemers, opdrachten van algemeen belang vervullen.
2
Koninklijk besluit van 22 mei 2017 tot bepaling van de contactgegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, 17°, van de wet van
8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, evenals van de modaliteiten van de mededeling
en de registratie ervan en tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 1984 betreffende de toegang door sommige
openbare overheden tot het Rijksregister van de natuurlijke personen, alsmede betreffende het bijhouden en de controle van
de informaties.
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kunnen nemen met betrokkenen aan de hand van contactgegevens waarover een federale
instantie reeds beschikt.
5. Met het oog op het beheer van het dossier van de gepensioneerden en toekomstig
gepensioneerden en teneinde op correcte wijze tot uitbetaling van het pensioen over te gaan heeft
de aanvrager nood aan contactgegevens van de betrokkene.
6. De aanvrager acht de toegang tot het informatiegegeven ‘contactgegevens’ van het Rijksregister
daarom aangewezen en haalt het principe van unieke gegevensinzameling aan, zoals beschreven
in de wet van 5 mei 2014 houdende verankering van het principe van de unieke

gegevensinzameling in de werking van de diensten en instanties die behoren tot of taken uitvoeren
voor de overheid en tot vereenvoudiging en gelijkschakeling van elektronische en papieren
formulieren.
7. Het Comité oordeelt, rekening houdend met de toelichting verschaft in de aanvraag, dat een
toegang tot de gegevens vermeld in artikel 3, eerste lid, 17° gelet op het nagestreefde doeleinde,
proportioneel, ter zake dienend en niet overmatig is (artikel 4, § 1, 3°, WVP). Het Comité
benadrukt evenwel dat het gaat om contactgegevens die de burger zelf in het Rijksregister heeft
ingevoerd, zonder dat er maatregelen zijn voorzien om de kwaliteit van deze gegevens te
garanderen, zodat deze niet mogen gebruikt worden om officiële kennisgevingen te doen of
juridische handelingen te stellen (bv. betekeningen). 3 Bijgevolg moet de aanvrager bij gebruik van
de contactgegevens afkomstig uit het Rijksregister zich ervan te vergewissen dat deze inderdaad
correct zijn.
8. De aanvrager wenst eveneens automatisch mededeling te krijgen van de wijzigingen van
voormelde gegevens. De aanvrager geeft aan dat hij hiervoor beroep zal doen op de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid die werkt met een verwijzingsrepertorium zodat alleen de
wijzingen worden doorgegeven van de gegevens die nodig zijn bij het behandelen van het dossier.
9. Het Comité oordeelt dat de mededeling van alle toekomstige wijzigingen die aangebracht worden
aan de informatiegegevens vermeld in artikel 3, eerste lid, 17° van de WRR, proportioneel, ter
zake dienend en niet overmatig is (artikel 4, § 1, 3°, WVP).

Zie advies CBPL nr. 04/2017 van 11 januari 2017 betreffende het ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de
contactgegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, 17°, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de
natuurlijke personen, evenals van de modaliteiten van de mededeling en de registratie ervan en tot wijziging van het koninklijk
besluit van 3 april 1984 betreffende de toegang door sommige openbare overheden tot het Rijksregister van de natuurlijke
personen, alsmede betreffende het bijhouden en de controle van de informaties
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OM DEZE REDENEN
het Comité
1° breidt de machtigingen waarover de Federale Pensioendienst reeds beschikt uit voor de
doeleinden die voortvloeien uit hun wettelijke opdrachten - onder de voorwaarden bepaald in deze
beraadslaging en het machtigingsbesluit en de beraadslagingen vermeld in randnummer 2 – om
voor onbepaalde duur permanent toegang te hebben tot de informatiegegevens vermeld in artikel
3, eerste lid, 17°, WRR en de wijzigingen van deze gegevens automatisch te ontvangen via de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

De Wnd. Administrateur,

De Voorzitter,

(get.) An Machtens

(get.) Mireille Salmon

