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ONTWERP VAN DELIBERATIE Nr. 93/005 VAN 6 APRIL 1993
BETREFT

:VRAAG OM PRINCIPIELE MACHTIGING INGEDIEND DOOR HET
NATIONAAL PENSIOENFONDS VOOR MIJNWERKERS TOT HET
MEEDELEN BUITEN HET NETWERK VAN GEGEVENS BETREFFENDE
DE IDENTITEIT VAN BEPAALDE MIJNWERKERS AAN DE KREDIETINSTELLINGEN OF AAN DE DEURWAARDERS DIE HET
AANVRAGEN.
Vraag om machtiging nr. CS/93/121

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting van
een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder
artikel 15, lid 2 ;
Gelet op de artikelen 1690 van het Burgerlijk Wetboek, 27
tot 32 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming
van het loon van de werknemers en 1539 tot 1544 van het Gerechtelijk Wetboek ;
Gelet op het verslag van de Heer F. Ringelheim.
ONDERWERP VAN DE AANVRAAG EN RECHTVAARDIGING
Het Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers vraagt de principiële machtiging om, buiten het netwerk, aan kredietinstellingen of deurwaarders die het zullen aanvragen, gegevens mee te
delen
betreffende
de
identiteit
van
bepaalde
invalide
mijnwerkers en de bedragen van de tegemoetkomingen die hen door
het Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers worden uitbetaald.
Die
informatieaanvragen
hebben
de
identificatie
van
schuldplichtige instelling tot doel, zonder onnodige procedurekosten te moeten aangaan.
Het Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers voegt er aan
toe dat de desbetreffende informatieaanvragen , eventueel een
beslag- of een overdrachtsprocedure moeten voorafgaan.
en bijgevolg onrechtstreeks hun juridische gegrondheid vinden in
de artikelen 1690 van het Burgerlijk wetboek, 27 tot 32 van de
wet van 12 april 1965 (met betrekking tot de bescherming van het
loon van de werknemers) of in de artikelen 1539 tot 1544 van het
Gerechtelijk Wetboek (betreffende de procedures van uitvoerend
beslag onder derden).
.../...

DELIBERATIE
Aangezien ingevolge artikel 15, lid 2 van de wet van 15 januari
1990 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de sociale
zekerheid, elke mededeling buiten het netwerk van sociale
gegevens van persoonlijke aard, door de Kruispuntbank of de
instellingen van sociale zekerheid, een principiële machtiging
door het Toezichtscomité vereist ;
Aangezien de belangrijkste opdracht van het Toezichtscomité
erin bestaat toe te zien op de bescherming van de persoonlijke
levensfeer van de sociaal verzekerden ;
Aangezien de mededeling aan kredietinstellingen of aan
deurwaarders van sociale gegevens van persoonlijke aard betreffende invalide mijnwerkers, teneinde gerechtskosten te
besparen, zonder dat de bij wet voorziene procedures van
overdracht en inbeslagneming worden nageleefd en zonder dat de
toestemming van de betrokken personen wordt gekregen, niet
zonder risico is voor hun persoonlijke levenssfeer ; dat het
bijna onmogelijk is om de gegrondheid na te gaan van de in die
omstandigheden ingediende aanvragen tot het bekomen van persoonlijke gegevens ;
Aangezien de overdracht van schuldvordering voorzien in
artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek hetzij de kennisgeving
van de overdracht aan de schuldenaar vereist, hetzij zijn
akkoord in een authentieke akte ; dat de artikelen 27 tot 32 van
de wet van 12 maart betreffende de bescherming van het loon van
de werknemers strenge maatregelen bepalen voor de overdracht van
het
loon
;
dat
in
dit
geval
geen
loon
maar
een
invaliditeitspensioen betreft ; dat de procedure van uitvoerend
beslag onder derden ingesteld door de artikelen 1539 en volgende
van het Gerechtelijk Wetboek een bevel tot tenuitvoerlegging
noodzakelijk maakt ; dat de diverse procedures de rechten op
informatie of beroep van de schuldenaars waarborgen;
Aangezien het weinig conform de opdracht van het Toezichtscomité zou zijn om de gepensioneerde mijnwerkers de bij
wet gegeven waarborgen te ontzeggen, en hen de toestemming te
verlenen om buiten elke controle sociale gegevens van persoonlijke aard mee te delen ;
verleent
HET TOEZICHTSCOMITE
geen machtiging aan het Nationaal Pensioenfonds voor mijnwerkers
tot het meedelen aan kredietinstellingen of aan deurwaarders van
gegevens betreffende de identiteit van bepaalde invalide
mijnwerkers en de bedragen van de tegemoetkomingen die door het
Nationaal Pensioenfonds voor mijnwerkers worden uitbetaald.
Foulek Ringelheim.
Voorzitter.

