Datum
3 september 2014
Kenmerk
2014-0000468611

Bij brief van 29 juli 2014, nummer 2014-0000421058, heeft de Stichting
Financiering Voortzetting Pensioenverzekering verzocht om intrekking van het
besluit van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 20
december 2013, nummer 2013-0000769376.
Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt aan dit
verzoek tegemoet gekomen.
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. de FVP: het bestuur van de Stichting Financiering Voortzetting
Pensioenverzekering;
b. de Wet BRP: de Wet basisregistratie personen;
c. het Besluit BRP: het Besluit basisregistratie personen;
d. de basisregistratie personen: de basisregistratie personen, bedoeld in artikel
1.2 van de Wet BRP;
e. de systematische verstrekking: de systematische verstrekking, bedoeld in
artikel 1.1, onder g, van de Wet BRP;
f. de persoonslijst: de persoonslijst, bedoeld in artikel 1.1, onder c, van de Wet
BRP;
g. de ingeschrevene: de ingeschrevene, bedoeld in artikel 1.1, onder e, van de
Wet BRP;
h. autorisatietabelregel: de tabel ten behoeve van de systematische
verstrekking van gegevens, bedoeld in artikel 1.1, onder g, van de Wet BRP;
i. de afnemersindicatie: de codering die de Stichting Financiering Voortzetting
Pensioenverzekering aanduidt in verband met de uitvoering van het besluit
van 20 december 2013, nummer 2013-0000769376, en die is vermeld in de
autorisatietabelregel;
j. het Agentschap BPR: het Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens
en Reisdocumenten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties.
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Artikel 2
1.

2.

Op de selectiedatum wordt de afnemersindicatie als actuele aanduiding bij de
persoonslijst van een ingeschrevene verwijderd. Na verwijdering van de
afnemersindicatie bij de persoonslijsten wordt van deze persoonslijsten aan
de FVP het administratienummer verstrekt, tenzij de FVP heeft aangegeven
af te zien van deze verstrekking.
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De selectiedatum wordt door het Agentschap BPR in overleg met de FVP
vastgesteld.

Artikel 3
Na de verwijdering van de afnemersindicatie bij de persoonslijst, vervallen
per 1 september 2014 de artikelen 2 en 3 van het besluit van 20 december 2013,
nummer 2013-0000769376.
Artikel 4
Het besluit van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 20
december 2013, nummer 2013-0000769376, wordt op 1 oktober 2014 ingetrokken.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van 3 september 2014 en werkt terug tot
en met 1 september 2014.
Het besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 3 september 2014

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze,

G.M. Keijzer-Baldé
Directeur Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens
en Reisdocumenten

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per brief
bezwaar maken bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Postbus 10451 , 2501 HL
Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een datum alsmede de naam en
het adres van de indiener en dient vergezeld te gaan van de gronden waarop het bezwaar berust en, zo
mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.
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Toelichting
De geadresseerde van dit besluit is de Stichting Financiering Voortzetting
Pensioenverzekering (in deze toelichting aangeduid als de FVP).
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Het autorisatiebesluit behelst de systematische verstrekking van gegevens uit de
basisregistratie personen.
In het onderhavige besluit wordt op verzoek van de FVP het autorisatiebesluit van
20 december 2013, nummer 2013-0000769376, dat aan de FVP is verleend,
ingetrokken. Per 1 juli 2014 is het kantoor FVP definitief gesloten. Werknemers van
40 jaar of ouder waarvan het WW-recht is ingegaan op of na 1 januari 2011 komen
niet meer in aanmerking voor een bijdrage in de pensioenopbouw. In mei 2014 zijn
de laatste FVP-bijdragen uitbetaald.
Na verwijdering van de afnemersindicatie is het voor de FVP niet meer mogelijk om
persoonsgegevens spontaan te ontvangen. Daarnaast is het niet meer mogelijk om
op verzoek de afnemersindicatie bij de persoonslijst 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 Agentschap BPR, www.bprbzk.nl.
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