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Bij mail van 8 juli 2015, heeft PBO Dienstverlening verzocht om intrekking van
het besluit van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 17
januari 2014, 2014-0000029982.
Gelet op de artikelen 3.1 en 3.3 van de Wet basisregistratie personen en artikel
39 van het Besluit basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt
besloten.
Artikel 1
In
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

i.

j.

dit besluit wordt verstaan onder:
de pensioenuitvoerder: PBO Dienstverlening;
de Wet BRP: de Wet basisregistratie personen;
het Besluit BRP: het Besluit basisregistratie personen;
de basisregistratie personen: de basisregistratie personen, bedoeld in
artikel 1.2 van de Wet BRP;
de systematische verstrekking: de systematische verstrekking, bedoeld in
artikel 1.1, onder g, van de Wet BRP;
de persoonslijst: de persoonslijst, bedoeld in artikel 1.1, onder c, van de
Wet BRP;
de ingeschrevene: de ingeschrevene, bedoeld in artikel 1.1, onder e, van de
Wet BRP;
autorisatietabelregel: de tabel ten behoeve van de systematische
verstrekking van gegevens, bedoeld in artikel 1.1, onder g, van de Wet
BRP;
de afnemersindicatie: de codering die de pensioenuitvoerder aanduidt in
verband met de uitvoering van het besluit 2014-0000029982 en die is
vermeld in de autorisatietabelregel;
de
Rijksdienst
voor
Identiteitsgegevens:
de
Rijksdienst
voor
Identiteitsgegevens van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties.

Artikel 2
1. Op de selectiedatum wordt de afnemersindicatie als actuele aanduiding
bij de persoonslijst van een ingeschrevene verwijderd. Na verwijdering
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van de afnemersindicatie bij de persoonslijsten wordt van deze
persoonslijsten aan de pensioenuitvoerder het administratienummer
verstrekt, tenzij de pensioenuitvoerder heeft aangegeven af te zien van
deze verstrekking.
2. De selectiedatum wordt door de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens in
overleg met de pensioenuitvoerder vastgesteld.
Artikel 3
Na de verwijdering van de afnemersindicatie bij de persoonslijst, vervallen per 1
januari 2016 de artikelen 2 en 3 van het besluit 2014-0000029982.
Artikel 4
Het besluit van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 17
januari 2014, 2014-0000029982, wordt 1 februari 2016 ingetrokken.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 februari 2016 met uitzondering
van de artikelen 2 en 3 van dit besluit, die met terugwerkende kracht in werking
treden op 1 januari 2016.
Het besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 21 december 2015,

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze,

Directeur Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Pagina 2 van 3

Datum
21 december 2015

Toelichting

Kenmerk
2015-0000735207

De geadresseerde van dit besluit is PBO Dienstverlening (in deze toelichting
aangeduid als de pensioenuitvoerder).
Het autorisatiebesluit behelst de systematische verstrekking van gegevens uit de
basisregistratie personen.
In het onderhavige besluit wordt op verzoek van de pensioenuitvoerder het
autorisatiebesluit 2014-00000229982, dat aan de pensioenuitvoerder is verleend,
ingetrokken. Het pensioenfonds is sinds 31 december 2015 geliquideerd.
Na verwijdering van de afnemersindicatie is het voor de pensioenuitvoerder niet
meer mogelijk om persoonsgegevens spontaan te verkrijgen. Daarnaast is het
niet meer mogelijk om afnemersindicatie bij de persoonslijst op verzoek te
plaatsen.
Reeds geplaatste afnemersindicaties worden verwijderd. Dit gebeurt met behulp
van een selectie logisch verwijderen van reeds geplaatste afnemersindicaties bij
persoonslijsten. Nadat deze selectie logisch verwijderen heeft plaatsgevonden
wordt de autorisatietabelregel ingetrokken.
Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Het besluit wordt tevens
geplaatst op de internetpagina van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens,
www.rvig.nl.
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