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SCSZ/04/119 
 
 
BERAADSLAGING NR 04/046 VAN 7 DECEMBER 2004 MET BETREKKING TOT DE 
MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN HET AMTSGERICHT 
SCHÖNEBERG 
 
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 
van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15, tweede lid;  
 
Gelet op de aanvraag van de Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid van 13 oktober 2004; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 november 2004;  
 
Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse.  
 
 
A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG  

1.  De Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid heeft van het Amtsgericht Schöneberg 
(Berlijn) het verzoek gekregen om in het kader van een echtscheidingszaak bepaalde 
persoonsgegevens mee te delen aangaande de heer JMS, die bij voormelde instelling van 
sociale zekerheid is aangesloten, en diens echtgenote, mevrouw AL. 

 
Het betreft met name het bedrag van de pensioenen die de Dienst voor de Overzeese 
Sociale Zekerheid aan beiden zou toekennen na de echtscheiding, respectievelijk als 
rustpensioen (voor de heer JMS) en als rustpensioen van uit de echt gescheiden echtgenote 
(voor mevrouw AL). 
 
Deze persoonsgegevens zouden worden aangewend om de financiële afwikkeling van de 
echtscheiding te regelen. 
 

 
B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG  
 
2.  Het betreft een mededeling van persoonsgegevens buiten het netwerk, die, overeenkomstig 

artikel 15, tweede lid, 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. 

 
3.  Bij beraadslaging nr. 96/65 van 10 september 1996 (considerans 3.1.2.2.) werden de 

instellingen van sociale zekerheid door het Toezichtscomité bij de Kruispuntbank van de 
Sociale Zekerheid gemachtigd om sociale gegevens van persoonlijke aard mee te delen aan 
(Belgische) rechters.  
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 Het Toezichtscomité oordeelde dat ingevolge artikel 877 van het Gerechtelijk Wetboek de 
rechter aan een partij of een derde kan bevelen om alle documenten die het bewijs van een 
ter zake dienend feit inhouden over te leggen en toe te voegen aan het gerechtsdossier en 
dat de instellingen van sociale zekerheid aldus gevolg dienen te geven aan elke vraag van 
een rechter die hun door de griffie wordt toegezonden. 

 
4.  Bij beraadslaging nr. 04/12 van 6 juli 2004 oordeelde het sectoraal comité van de sociale 

zekerheid het niet aangewezen om een algemene machtiging te verlenen voor de 
mededeling van persoonsgegevens aan buitenlandse rechtbanken.  

  
 Het sectoraal comité van de sociale zekerheid dient in elk concreet geval te kunnen 

oordelen of de mededeling al dan niet gerechtvaardigd is. 
 

5.  In voorliggend geval is aan die voorwaarde voldaan.  
  
 Zoals blijkt uit het hierboven beschreven onderwerp van de aanvraag, blijft de mededeling 

beperkt tot persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de financiële aspecten van de 
echtscheiding tussen de betrokkenen te regelen. 
 
De vraag van het Amtsgericht Schöneberg is aldus redelijkerwijze gerechtvaardigd.  

 
 
Om deze redenen, verleent  
 
het Sectoraal comité van de sociale zekerheid 
 
de machtiging aan de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid om de onder 1. beschreven 
persoonsgegevens over te maken aan het Amtsgericht Schöneberg, voor het onder dezelfde 
considerans vermelde doeleinde. 
 
 
 
 
 
 
 

Michel PARISSE  
Voorzitter 

 
 
 

 


