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BERAADSLAGING RR Nr 48 / 2005 van 30 november 2005 
 
 
O. Ref. : SA2 / RN / 2005 / 040

 

BETREFT : Aanvraag van de VZW Belgische Vereniging van Pensioeninstellingen in naam 
van haar leden om toegang te verkrijgen tot de informatiegegevens van het 
Rijksregister met het oog op de toepassing van de wet van 28 april 2003 
betreffende de aanvullende pensioenen. 

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 
 
Gelet op de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke 

personen; 
 
Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten 

opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, inzonderheid artikel 31bis; 
 

Gelet op de wet van 25 maart 2003 tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot 
regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en van de wet van 19 juli 1991 
betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 
augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, inzonderheid artikel 
19, § 3; 
 

Gelet op het koninklijk besluit van 17 december 2003 tot vaststelling van de nadere regels 
met betrekking tot de samenstelling en de werking van bepaalde sectorale comités opgericht 
binnen de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, inzonderheid artikel 
18; 
 

Gelet op de aanvraag van de VZW Belgische Vereniging van Pensioeninstellingen, 
ontvangen op 30 september 2005 en de aanvullende informatie, ontvangen op 25 oktober 2005; 

 
Gelet op de aanvraag van het technisch en juridisch advies op 25 oktober 2005; 
 
Gelet op het verslag van de ondervoorzitter, de voorzitter wettig verhinderd; 
 
Beslist op 30 november 2005 , na beraadslaging, als volgt: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KONINKRIJK BELGIE 

 
 

COMMISSIE VOOR DE 
BESCHERMING VAN DE 

PERSOONLIJKE LEVENSSFEER 

Brussel, 
 
 
Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel 
 Tel.: +32(0)2/213.85.40  E-mail : commission@privacycommission.be 
 Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacy.fgov.be 
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I. VOORWERP VAN DE AANVRAAG 
------------------------------------------------------- 
 
De aanvraag heeft tot doel om de leden van de VZW Belgische Vereniging van 
Pensioeninstellingen, hierna de aanvragers genoemd, te machtigen om toegang te hebben tot de 
informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen, meer in het bijzonder tot 
deze vermeld in artikel 3, eerste lid, 1° tot 6°, 8°, 9° en 13°, en tweede lid van de wet van 8 
augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen (hierna WRR) met 
het oog op de toepassing van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en 
het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale 
zekerheid. 
 
 
II. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG 
--------------------------------------------------------- 
 
Artikel 113bis van de wet van 28 april 2003 zegt:  
 

“Voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van deze wet of haar 
uitvoeringsbesluiten hebben de pensioeninstellingen en de rechtspersonen belast met 
de uitvoering van een solidariteitstoezegging: 
 
1° toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen, ingesteld door de wet van 
8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen; 
2° het recht om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken.”. 

 
Dit betekent dat het onderzoek van de Commissie zich beperkt tot het beoordelen van de 
proportionaliteit ten opzichte van de gegevens tot dewelke een toegang wordt gevraagd en de 
randvoorwaarden van deze toegang. 
 
A. FINALITEIT 
 
De finaliteit blijkt uit de wet van 28 april 2003. 
 
De aanvragers staan in voor het verstrekken van een aanvullend pensioen, d.i. het rust- 
en/of overlevingspensioen bij overlijden van de aangeslotene voor of na de pensionering, of 
de ermee overeenstemmende kapitaalswaarde, die op basis van de in een 
pensioenreglement of een pensioenovereenkomst bepaalde verplichte stortingen worden 
toegekend ter aanvulling van een krachtens een wettelijke sociale zekerheidsregeling 
vastgesteld pensioen (art. 3, § 1, 1° van de wet van 28 april 2003). 
 
Dit brengt met zich mee dat zij er o.a. toe gehouden zijn: 
 
- de aangeslotene - dit is: de werknemer die behoort tot de categorie van het personeel 

waarvoor de inrichter een pensioenstelsel heeft ingevoerd en die aan de 
aansluitingsvoorwaarden van het pensioenreglement voldoet, of aan wie de inrichter een 
individuele pensioentoezegging heeft gedaan en de gewezen werknemer die nog steeds 
actuele of uitgestelde rechten geniet overeenkomstig het pensioenreglement of de 
pensioenovereenkomst - periodiek de in artikel 26 van de wet van 28 april 2003 
opgesomde informatie te verstrekken; 

- uitbetaling te verrichten aan de aangeslotene of zijn rechtverkrijgenden. 
 
Hieruit volgt dat het nagestreefde doeleinde welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en 
gerechtvaardigd is in de zin van art. 4, § 1, 2° van de wet van 8 december 1992. 
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B. PROPORTIONALITEIT 
 
B.1. Ten opzichte van de gegevens 
 
B.1.1. De aanvragers wensen toegang tot de informatiegegevens vermeld in artikel 3, eerste lid, 1° 
tot 6°, 8°, 9° en 13°, en tweede lid, WRR namelijk: 
 
- de naam en voornamen; 
- de geboorteplaats en -datum; 
- het geslacht; 
- de nationaliteit; 
- de hoofdverblijfplaats; 
- de plaats  en datum van overlijden; 
- de burgerlijke staat; 
- de samenstelling van het gezin; 
- de wettelijke samenwoning.  
 
De Commissie stelt vast dat: 
 
- De informatiegegevens “naam en voornamen” en “geslacht”, zijn noodzakelijk om een 

aangeslotene of zijn rechthebbenden te identificeren en met hen op een correcte wijze contact 
op te nemen. 

 
- Een aantal van de taken van de aanvragers in het kader van de wet van 28 april 2003 zijn 

leeftijdsgebonden. Zo moeten ze bijvoorbeeld vanaf de leeftijd van 45 jaar om de 5 jaar het 
bedrag van de te verwachten rente bij pensionering aan alle aangeslotenen meedelen (artikel 
26, § 3). Uitbetalingen van aanvullende rustpensioenen kunnen vanzelfsprekend pas 
geschieden vanaf het ogenblik dat de aangeslotene een bepaalde leeftijd heeft bereikt. In het 
licht hiervan moeten de aanvragers kunnen beschikken over het informatiegegeven 
“geboortedatum” . Uit de aanvraag blijkt niet dat de aanvragers nood hebben aan het element 
“geboorteplaats” ten einde hun taken te kunnen uitvoeren. 

 
- Zoals reeds werd aangestipt zijn de aanvragers ertoe gehouden de aangeslotene periodiek een 

pensioenfiche te verschaffen en hem te informeren over de te verwachten rente bij 
pensionering. Met het oog op de uitbetalingen moet de aangeslotene vanzelfsprekend ook 
gecontacteerd worden. De aanvragers moeten dus over het recentste adres kunnen 
beschikken. Gelet op het feit dat het nog zelden gebeurt dat een aangeslotene zijn 
beroepsloopbaan bij eenzelfde werkgever doorbrengt, bezitten de aanvragers meestal niet het 
recentste adres van de aangeslotene (deze laatste zal dat trouwens meestal vergeten te 
signaleren aan de aanvragers). Een toegang tot het informatiegegeven “hoofdverblijfplaats” 
kan dit probleem verhelpen. 

 
- Aan de uitbetalingen die in toepassing van de wet van 28 april 2003 worden verricht, zijn fiscale 

gevolgen verbonden. Bij het bepalen van de fiscaal bevoegde administratie is niet alleen de 
hoofdverblijfplaats van de aangeslotene van belang, maar ook diens nationaliteit. Dit kan er, 
naargelang het geval, toe leiden dat netto dan wel bruto bedragen uitgekeerd worden. Het is 
dus voor de aanvragers noodzakelijk om over het informatiegegeven “nationaliteit” te kunnen 
beschikken.  

 
- Ingevolge het overlijden van de aangeslotene zullen de aanvragers ertoe gehouden zijn een 

overlevingspensioen uit te keren aan de rechthebbenden van de aangeslotene. In die optiek is 
het noodzakelijk dat de aanvragers beschikken over een toegang tot de “datum van 
overlijden”, zodat ze uit eigen beweging de rechthebbenden kunnen opsporen en contacteren. 
Uit de aanvraag blijkt niet dat de aanvragers nood hebben aan het element “plaats van 
overlijden” ten einde hun taken te kunnen uitvoeren. 
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- De informatiegegevens “burgerlijke staat”, “samenstelling van het gezin” en “wettelijke 
samenwoning” zijn gegevens die de aanvragers toelaten om in geval van overlijden van de 
aangeslotene, de rechthebbenden – dus de erfgenamen - van deze laatste op te sporen. 
Daarenboven worden sommige prestaties, namelijk de overlijdensdekkingen, beïnvloed door 
het aantal kinderen en het feit of deze al dan niet inwonend zijn. 

 
De Commissie is van oordeel dat met het oog op de realisatie van de doelstellingen vermeld in 
punt A, de gevraagde toegang voor wat de persoonsgegevens vermeld in artikel 3, eerste lid, 1° 
tot 6°, 8°, 9° en 13°, WRR ( zonder geboorteplaats en plaats van overlijden) betreft, in 
overeenstemming is met artikel 4, § 1, 3°, WVP. 
 
B.1.2. De aanvragers wensen tevens toegang tot de historiek van de gegevens - dus tot de 
opeenvolgende wijzigingen ervan - gedurende een periode van 5 jaar. 
 
De aanvragers moeten in een aantal gevallen bepaalde informatiegegevens in de tijd kunnen 
controleren: 
 
- Uitkeringen inzake overlijdensdekking kunnen beïnvloed worden door de duurtijd van het 

huwelijk. In die context is het eveneens van belang dat het bestaan van eventuele 
rechthebbenden uit vroegere verbintenissen kan gecontroleerd worden. 

 
- De woonplaats en de duur van het verblijf kunnen fiscale implicaties hebben. Bijvoorbeeld: 

sommige dubbelbelastingverdragen zijn slechts van toepassing mits een bepaalde verblijfsduur. 
 
De Commissie is van oordeel dat de gevraagde toegang tot de opeenvolgende wijzigingen 
gedurende een periode van 5 jaar, rekening houdend met de opgegeven doeleinden, in 
overeenstemming is met artikel 4, § 1, 3°, WVP. 
 
B.2. Ten opzichte van de frequentie en de duur waarvoor de toegang gevraagd wordt 
 
B.2.1. Er wordt een permanente toegang gevraagd. 
 
De aanvragers zullen dagelijks hetzij nieuwe dossiers aanleggen, hetzij de opvolging van de 
hangende dossiers verzorgen. Zij zullen dan ook dagelijks tot de controle van de meegedeelde 
gegevens moeten overgaan.  
 
De Commissie stelt vast dat een permanente toegang vereist is opdat de aanvragers hun 
doeleinden zouden kunnen realiseren (artikel 4, § 1, 3°, WVP). 
 
B.2.2. De toegang wordt voor onbepaalde duur gevraagd.  
 
De taken die de aanvragers ter uitvoering van de bepalingen van de wet van 28 april 2003 
verrichten, zijn niet in de tijd beperkt.  
 
De Commissie stelt vast dat in het licht van de doeleinden waarvoor de toegang door de wet werd 
verleend, een machtiging voor onbepaalde duur noodzakelijk is (art. 4, § 1, 3° WVP). 
 
B.3. Ten opzichte van de bewaartermijn 
 
De aanvragers stellen een bewaartermijn voor die verstrijkt 1 jaar na het overlijden van de 
aangeslotene.  
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De Commissie stelt vast dat de aanvragers: 
 
- ingeval van een aanvullend rustpensioen uitbetalingen zullen verrichten zolang de 

aangeslotene in leven is; 
- ingeval van een overlevingspensioen bij overlijden, uibetalingen zullen verrichten na het 

overlijden van de aangeslotene.  
 
En termijn van 1 jaar om na het overlijden van de aangeslotene het dossier volledig af te handelen, 
komt de Commissie als redelijk voor. 
 
In het licht hiervan is de voorgestelde bewaartermijn aanvaardbaar in het licht van artikel 4, § 1, 5°, 
WVP. 
 
B.4. Intern gebruik en/of mededeling aan derden 
 
Uit de in de aanvraag verstrekte informatie blijkt dat de informatiegegevens uitsluitend intern zullen 
gebruikt worden. 
 
C. BEVEILIGING 
 
C.1. Consulent inzake informatieveiligheid 
 
Geen enkele aanvrager deelde de identiteit van zijn consulent inzake informatieveiligheid mee. 
 
Artikel 10 WRR verplicht iedere instantie die toegang tot de informatiegegevens van het 
Rijksregister verkrijgt om, een consulent inzake informatieveiligheid aan te stellen. 
 
Een consulent inzake informatieveiligheid moet in alle onafhankelijkheid de informatieveiligheid 
kunnen appreciëren. 
 
De identiteit van de consulent inzake informatieveiligheid moet aan de Commissie meegedeeld 
worden. Hierbij moet gespecificeerd worden:  
 
- het functieprofiel, met aanduiding van de plaats in de organisatie, de resultaatgebieden en de 

vereiste competenties; 
- de vorming die de betrokkene heeft genoten of zal genieten; 
- de tijd die de betrokkene aan de functie kan besteden; 
- de eventuele andere functies die de betrokkene uitoefent en die niet onverenigbaar mogen zijn 

met de functie van consulent inzake informatieveiligheid. 
 
C.2. Informatieveiligheidsplan 
 
Geen enkele aanvrager legde een informatieveiligheidsplan, opgesteld door de consulent inzake 
informatieveiligheid, voor.  
 
De Commissie staat erop dat de consulent inzake informatieveiligheid een 
informatieveiligheidsplan opstelt, waarin alle veiligheidsfacetten worden opgesomd en 
omschreven. Hierbij wordt de aandacht gevestigd op het feit dat informatieveiligheid niet beperkt is 
tot de technische veiligheid op informaticavlak. Het omvat o.a. beveiligingseisen t.o.v. personeel, 
fysieke beveiliging van de omgeving, toegangsbeveiliging, ontwikkeling en onderhoud van het 
systeem, continuïteitsmanagement, interne en externe controle, beheer van communicatie- en 
bedieningsprocessen. 
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De veiligheidsvereisten beperken zich niet enkel tot de informatiegegevens die uit het Rijksregister 
worden verkregen. In casu zullen de aanvragers, naast de gegevens uit het Rijksregister, ook 
andere persoonsgegevens met betrekking tot de rechthebbenden bijhouden. Artikel 16, § 4, WVP 
bepaalt dat om de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen, de verantwoordelijke voor 
de verwerking de gepaste technische en organisatorische maatregelen treft die nodig zijn voor de 
bescherming van de persoonsgegevens.  
 
Daarnaast zal de Commissie de aanvragers een lijst met minimale veiligheidsvereisten toesturen 
die deze laatsten waarheidsgetrouw zullen moeten invullen en terugbezorgen aan de Commissie. 
In het licht hiervan zal de verleende machtiging eventueel herbekeken worden. 
 
C.3. Personen die toegang hebben tot de informatiegegevens en lijst van deze personen 
 
De toegang tot de informatiegegevens van het Rijksregister moet worden beperkt tot die 
personeelsleden van de aanvragers die, omwille van de taken waarmee ze belast werden, met 
deze gegevens moeten werken. 
 
De aanvragers moeten, zoals voorgeschreven door artikel 12 WRR, een lijst opstellen die ter 
beschikking wordt gehouden van de Commissie, waarop de personen die toegang hebben tot het 
Rijksregister, vermeld worden. Deze lijst zal voortdurend geactualiseerd worden.  
 
De personen die op deze lijst worden opgenomen moeten daarenboven een verklaring 
ondertekenen waarin zij zich ertoe verbinden de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van de 
informatiegegevens waartoe zij toegang krijgen, te bewaren. 
 
D. VOLLEDIGHEIDSHALVE 
 
De Commissie vestigt er de aandacht op dat artikel 8, § 2, WRR bepaalt: “bij machtiging tot het 
gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister moeten de bepalingen van artikel 10 
worden nageleefd” (d.i. aanstellen van een consulent inzake informatieveiligheid waarvan de 
identiteit wordt meegedeeld aan het sectoraal comité van het Rijksregister). 
 
Het feit dat de aanvragers bij artikel 113bis van de wet van 28 april 2003 gemachtigd werden om 
voormeld nummer te gebruiken, ontslaat hen niet van de naleving van de bepalingen van de WRR 
terzake. 
 
Artikel 13 WRR stelt het gebruik van het identificatienummer zonder dat een consulent inzake 
informatieveiligheid werd aangesteld, trouwens strafbaar. Bijgevolg moeten de aanvragers er zich 
van onthouden om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken zolang zij geen 
consulent inzake informatieveiligheid hebben aangesteld en de identiteit ervan hebben 
meegedeeld aan het sectoraal comité van het Rijksregister (de Commissie).  
 
De Commissie onderlijnt tevens dat indien er, op basis van het identificatienummer van het 
Rijksregister, netwerkverbindingen met derden mochten tot stand komen dat: 
 
- de aanvragers het sectoraal Comité van het Rijksregister (de Commissie) hiervan onmiddellijk 

op de hoogte moeten brengen; 
- het identificatienummer van het Rijksregister slechts gebruikt mag worden in relaties met 

derden voor zover deze laatsten eveneens gemachtigd zijn om dit nummer te gebruiken. 
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OM DEZE REDENEN, 
 
De Commissie 
 
1° machtigt  de aanvragers vermeld in de lijst, die als bijlage 1 aan deze beraadslaging is 
toegevoegd, 
 
met het oog op de realisatie van de doeleinden vermeld onder punt A en onder de voorwaarden 
uiteengezet in de beraadslaging, om voor onbepaalde duur een permanente toegang te hebben tot 
de informatiegegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, 1° tot 6°, 8°, 9° en 13°, WRR ( zonder 
geboorteplaats en plaats van overlijden) evenals tot de historiek van deze gegevens gedurende 
een periode van 5 jaar. 
 
Deze machtiging zal evenwel slechts uitwerking krijgen ten overstaan van elke betrokken 
gemachtigde nadat de Commissie, voor elke betrokken gemachtigde, op basis van de door deze 
laatste verstrekte stukken en inlichtingen heeft vastgesteld dat : 
 
- een consulent inzake informatieveiligheid werd aangesteld zoals aangestipt in punt C.1 ; 
- een informatieveiligheidsplan wordt voorgelegd waarin rekening wordt gehouden met de 

opmerkingen geformuleerd in punt C.2.  
 
 
2°  bepaalt de Commissie dat wanneer zij aan de aanvragers vermeld in de lijst, die als bijlage 1 
aan deze beraadslaging is toegevoegd, een vragenlijst met betrekking tot de 
informatieveiligheidstatus toestuurt, deze laatsten deze lijst waarheidsgetrouw moet invullen en 
terugbezorgen aan de Commissie. De Commissie neemt akte zonder zich uit te spreken over de 
inhoud. Dit doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van de Commissie om daarop bij gelegenheid 
te reageren. 
 
 De administrateur, De voorzitter, 

 (get.) Jo BARET (get.) Michel PARISSE 

 



 

Ber RR 48 / 2005 - 8 / 9 

 
Bijlage 1 aan de beraadslaging nr. 48 /2005 van 30 november 2005 

Annexe au déliberation n° 48 /2005 du novembre.2005 
 

50272 / ABBOTT  
Belgian Pension Fund 

50505 / ACV-METAAL 
Pensioenfonds 

50170 / AGFA GEVAERT 
Pensioenfonds 

50302 / AGORIA 
Pensioenfonds 

50525 / ANDIMO 
Voorzorgsfonds 

50144 / ARTESIA 
Fonds de Pension 
Complémentaire 

50276 / ASTRAZENECA 
Pension Fund Belgium 

50171 / BEKAERT 
Pensioenfonds 

50504 / BELGACOM asbl 
Pensioenfonds aanvullende 
voordelen personeelsleden 

50041 / BELGIAN SHELL 
Pensioenfonds 

50200 / BELGOLAISE 
Fonds 

50373 / BELGOPROCESS 
Voorzorgsfonds 

50003 / BRABO 
Pensioenfonds 

50407 / CARGILL 
CERESTAR BELGIUM 
Pensioenfonds 

50203 / CARREFOUR 
BELGIUM 
Fonds de Solidarité 

50285 / CATERPILLAR 
Fonds de Prévoyance 

50167 / CBC BANQUE 
Fonds de Pension 

50012 / CBR 
Fonds de Prévoyance 

50022 / CGU 
Fonds de Pension Belge du 
Groupe 

50098 / CHEVRON 
Fonds de Pension des 
Employés 

50553 / CILE 
Caisse de Pensions et de 
Secours 

50387 / COCKERILL SAMBRE 
(CSO) 
Fonds de Pension Ouvriers asbl 

50071 / COMPAGNIE DE 
BRUXELLES 1821 
Caisse de Pensions et de 
Prévoyance 

50392 / COMPAQ 
Pensioenfonds 

50429 / CONAC 
Pension Fund 

50173 / DE GISTFABRIEK 
Pensioenfonds 

50475 / DE LIJN 
Pensioenfonds 

50106 / DE WITTE MEEUW – 
Verenigde Natiebazen 
Voorzorgsfonds 

50329 / DEGROOF BANK 
Pensioenplan 

50210 / DEUTSCHE BANK 
Pensioenfonds 

50436 / DHL 
Employee Benefit Fund 

50433 / DOW BELGIE c/o 
DOW BELELUX nv 
Pensioenfonds 

50444 / DOW CORNING 
Fonds de Pension 

50463 / ELGABEL 
Fonds de Pension 

50547 / ENERBEL 
Fonds de Pension 

50120 / ETERNIT 
Fonds de Pension 

50148 / EUROCLEAR 
Pension Fund 

50153 / FORD Mijen België 
Pensioen- en Voorzorgsfonds 

50443 / GENERAL MOTORS 
Pensioenfonds 

50229 / G-FONDS 
Pensioenfonds 

50235 / Groep BRUSSEL 
LAMBERT 
Pensioenfonds 

50051 / GROEP CITIBANK 
Pensioenfonds 

50512 / GROEP NEW 
HOLLAND BELGIE 
Voorzorgsfonds 

50271 / HONEYWELL 
EUROPE 
Pension Plan 

50511 / HUNTSMAN 
Pension Fund 

50238 / IBECOR 
Pensioenfonds 

50150 / IBM BELGIUM 
Fonds de Pension et de 
Prévoyance 

50275 / ICI 
Pension Fund 

50228 / IMTECH BELGIE - 
voorheen I.M. BELGIE 
Pensioenfonds vzw 

50486 / INEOS 
Pensioenfonds 

50006 / ING BELGIE 
Aanvullende Pensioenen van 
ING België 

INTEGRALE CCA 
(levensverzekeringsmaatschappij 
die alleen aanvullende 
pensioenen verstrekt 

50498 / INTERBREW 
Pensioenfonds Kaderleden 

50548 / INVESCO BEL 
Pension Fund 

50177 / J & J BELGIUM 
Pension Fund 

50056 / KBC 
Pensioenfonds 

50446 KBC 
Aanvullend Pensioenfonds 
Directie 
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50445 / KBC 
Aanvullend Pensioenfonds 

50232 / KEMPENS 
STEENKOLENBEKKEN 
Pensioenfonds 

50438 / L OREAL 
Fonds de Pension 

50185 / LEVI STRAUSS 
Association pour le Fonds de 
Pensions 

50110 / LIEVEN GEVAERT / 
GEVAERT 
Pensioenfonds 

50223 / LIMBURG CHEMIE 
Pensioenfonds 

50439 / MASTER FOODS 
BELGIUM 
Pensioenfonds 

50420 / McKINSEY & 
COMPANY Inc. 
Belgium Retirement Plan vzw 

50222 / MERBEL 
Pensioenfonds 

50157 / MMC – Belgium 
Plan de Pensions 

50226 / MONSANTO 
Vereniging voor het 
Pensioensplan van 

50111 / NESTLÉ 
Fonds de Pension 

50495 / OCEAN BELGIUM 
Pensioenfonds 

50230 / PENSIOBEL 
Caisse de Pensions 

50510 / POWERBEL 

50394 / PROMEDIA 
Pensioenfonds Bedienden 

50528 / PROTECT 
Pensioenfonds 

50388 / RAYCHEM 
Pensioenfonds Groep 

50095 / SANTANDER BENELUX 
Fonds de Pension 

50501 / SG BANK DE 
MAERTELAERE 
Pensioenfonds 

50208 / SOIR – L AGENCE 
ROSSEL 
Caisse Retraite 

50496 / SOLUTIA 
Association pour le plan de 
Pension 

50206 / SOLVAY 
Fonds de Pension des 
Cadres 

50164 / SRL HERSTAL 
Caisse de Pension de 
retraite et de survie du 
personnel 

50100 / TEXACO 
Pensioenfonds 

50465 / TPV-DTC 
Fonds de Pension AAM 

50149 / TRACTEBEL 
Caisse de Pensions 

50409 / TUPPERVARE 
Pensioenfonds 

50085 / UCB 
Fonds de Prévoyance 

50048 / UNIE VAN 
REDDING- EN 
SLEEPDIENST 
Pensioenkas van de Unie 
van redding- en sleepdienst  

50488 / UNILEVER BELGIUM 
Pension Fund “Seric” 

50125 / UNILEVER 
BELGIUM Pension Fund 
“Union” 

50126 / UNILEVER 
BELGIUM Sociale Kas 

50213 / UNISYS 
Fonds de Pension 

50483 / UZ-GENT 
Pensioenfonds 

50205 / VANDEMOORTELE 
Pensioenfonds 

50474 / VCLB 
Pensioenfonds Werklieden 

50080 / VOLVO CAR 
Voorzorgs- en Risicofonds 

50013 / VOPAK BELGIE 
Pensioenfonds 

50533 / VRT – Vlaamse Radio- 
en Televiesieomroep 
Pensioenfonds Contractuelen 

  

 


