CS/93/393.NL
ONTWERP VAN DELIBERATIE Nr.93/012 VAN 7 SEPTEMBER 1993 BETREFFENDE HET DOOR HET NATIONAAL PENSIOENFONDS VOOR MIJNWERKERS
INGEDIEND VERZOEK VAN HET FONDS VOOR BEROEPZIEKTEN, PER MAGNEETBAND VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD BETREFFENDE
ALLE INVALIDE MIJNWERKERS.
Vraag om machtiging nr. CS/93/244
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting van
de een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder
artikel 15 ;
Gelet op de bepalingen van het koninklijk besluit van 19
november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor
Mijnwerkers, in het bijzonder artikel 23, §§ 3 en 4 ;
Gelet op de vraag ingediend door het Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers op 4 augustus 1993 ;
Gelet op het verslag van de Heer Ringelheim ;
ONDERWERP VAN DE AANVRAAG EN RECHTVAARDIGING
Het
Nationaal
Pensioenfonds
voor
mijnwerkers
vraagt
de
principiële machtiging voor het ontvangen van het Fonds voor
Beroepziekten, per magneetband van de bedragen van de vergoedingen voor beroepziekte voor alle invalide mijnwerkers :
Het Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers deelt mee dat
het deze informatie nodig heeft om de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 19 november 1970, die de cumulatie van een
invaliditeitspensioen met een vergoeding voor beroepziekten
ofwel verbieden ofwel beperken tot een bepaald forfaitair
jaarlijks bedrag te kunnen toepassen (art. 23, §§ 3 en 4 van
bovenvermeld besluit).
De aanvrager voegt er aan toe dat de verwerking van de
gegevens zal gebeuren door de daartoe bevoegde agent en dat de
gegevens op magneetband, na verwerking, zullen worden vernietigd.

DELIBERATIE
Aangezien de aanvraag de mededeling van sociale gegevens

van persoonlijke aard binnen het netwerk van de sociale zekerheid tot doel heeft ; dat krachtens artikel 15, lid 1 van de
wet van 15 januari 1990 voor een dergelijke mededeling de
principiële machtiging van het Toezichtscomité is vereist;
Aangezien de aanvraag is gegrond doordat het Nationaal
Pensioenfonds voor mijnwerkers moet toezien op de toepassing van
de wettelijke bepalingen inzake sociale zekerheid : dat het in
dit
geval
de
beperkingen
van
de
cumulatie
van
een
invaliditeitspensioen aan mijnwerkers met een vergoeding voor
beroepziekten moet nagaan ;
Aangezien die aanvraag conform de wet van 15 januari 1990
is ;
verleent
HET TOEZICHTCOMITE
de machtiging aan het Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers
voor het opvragen bij het Fonds voor Arbeidsongevallen, op
magneetband, van bovenvermelde sociale gegevens van persoonlijke
aard met als enig doel de toepassing van de bepalingen van het
koninklijk besluit van 19 november 197O, die de cumulatie van
een invaliditeitspensioen met een vergoeding voor beroepziekten.
De meegedeelde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de
in de aanvraag geformuleerde doeleinden en gedurende de periode
die strikt nodig is voor de toepassing van bedoelde wetgeving.
Daarna zullen ze worden gewist.
Het Nationaal Pensioenfonds voor mijnwerkers zal aan het
Toezichtscomité de identiteit van de agent meedelen die belast
is met de verwerking van de meegedeelde gegevens.

Foulek Ringelheim.

