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BERAADSLAGING NR 06/075 VAN 17 OKTOBER 2006 MET BETREKKING TOT
DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR HET RIJKSINSTITUUT
VOOR DE SOCIALE VERZEKERINGEN DER ZELFSTANDIGEN MET HET OOG
OP HET REGELEN VAN EEN FAMILIALE AANGELEGENHEID
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15, 2de lid;
Gelet op de aanvraag van de heer E. van 8 juni 2006;
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 3 oktober 2006;
Gelet op het verslag van de heer Willem Debeuckelaere.

A.

ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1.1. De heer E. verzocht het sectoraal comité van de sociale zekerheid, bij brief van 20
december 2005, om de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid te machtigen hem
bepaalde persoonsgegevens te bezorgen betreffende diens grootvader, de heer M.B., die
over de Portugese nationaliteit beschikte. Deze persoonsgegevens zouden worden
aangewend met het oog op het vaststellen van de banden die de heer M.B. heeft gehad
met de staat Congo.
1.2. Het sectoraal comité van de sociale zekerheid heeft, bij brief van 13 januari 2006,
bijkomende inlichtingen ingewonnen, met name aangaande de gevraagde
persoonsgegevens en het doeleinde van de aanvraag. De heer E. werd tevens verzocht
zijn band met de heer M.B. aan te tonen.
1.3. Bij brief van 13 februari 2006 verduidelijkt de heer E. te willen beschikken over een
overzicht van de “verzekeringsovereenkomsten” van de heer M.B., de gezinsleden die
door de betrokken polissen gedekt zijn, de herkomst van de betalingen van de
verzekeringspremies (Congo of Portugal) en, meer algemeen, de evolutie van het
dossier sinds het overlijden van de heer M.B.
De aanvraag heeft tot doel de reële band tussen de heer M.B. en diens kinderen en de
staat Congo aan te tonen en bewijselementen aan te brengen in het kader van de
procedure van toekenning van de Portugese nationaliteit aan diens zoon (de vader van
de heer E.) en diens kleinkinderen (onder wie de heer E.). De Portugese ambassade in
Kinshasa blijkt niet meer in staat de nodige documenten voor te leggen.
1.4. Bij beraadslaging nr. 06/28 van 18 april 2006 werd de Dienst voor de Overzeese
Sociale Zekerheid door het sectoraal comité van de sociale zekerheid gemachtigd om
de gevraagde persoonsgegevens aan de heer E. mee te delen.
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1.5. De heer E. laat nu evenwel weten dat de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid
niet in staat is om de gevraagde persoonsgegevens te leveren.
De heer E. wenst de gevraagde persoonsgegevens – met inbegrip van de
gezinssamenstelling van de heer M.B. – daarom nu te bekomen vanwege het
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen.

B.

BEHANDELING VAN DE AANVRAAG

2.1. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens die, ingevolge artikel 15 van de wet
van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid, een principiële machtiging van het sectoraal comité van de sociale
zekerheid vergt.
2.2. Uit de overgemaakte stukken lijkt de band tussen enerzijds de heer E. en anderzijds de
heer M.B. voldoende vastgesteld.
2.3. Er lijken volgens het Auditoraat van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid geen
bezwaren te bestaan tegen de mededeling van de gevraagde persoonsgegevens (voor
zover beschikbaar) door het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der
Zelfstandigen aan de heer E.

Om deze redenen, verleent
het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid
de machtiging aan het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen om de
gevraagde persoonsgegevens mee te delen aan de heer E.
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Voorzitter

