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SCSZ/06/042 
 
 
BERAADSLAGING NR. 06/028 VAN 18 APRIL 2006 MET BETREKKING TOT DE 
MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE DIENST VOOR DE 
OVERZEESE SOCIALE ZEKERHEID 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 het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 8 maart 2006; 
 
Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. 
 
 
A. SITUERING VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN 
 
1. De heer J.-P. E. verzocht het sectoraal comité van de sociale zekerheid, bij brief van 20 

december 2005, om de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ) te 
machtigen hem bepaalde persoonsgegevens te bezorgen betreffende diens grootvader, 
de heer J. 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 en van de omstandigheden 
waarin hij de Portugese nationaliteit heeft verkregen en om de banden tussen de heer 
M. B. enerzijds en de aanvrager en de leden van zijn familie anderzijds aan te tonen. 
 

2.1. 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 verwantschapsband met de heer M. B. aan te tonen. 

 
2.2. 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.. 



 

 

 
 

2

 

3. 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.  
 
 
B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
4. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens buiten het netwerk van de sociale 

zekerheid die, ingevolge artikel 15, 2de 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 vereist. 

 
5. In artikel 4, § 1, van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 

levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens wordt het volgende 
bepaald: 

 
§ 1. Persoonsgegevens dienen :   
 
1° eerlijk en rechtmatig te worden verwerkt;   
 
2° voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden te worden 
verkregen en niet verder te worden verwerkt op een wijze die, rekening houdend met alle 
relevante factoren, met name met de redelijke verwachtingen van de betrokkene en met de 
toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, onverenigbaar is met die doeleinden 
(...);   
 
3° toereikend, terzake dienend en niet overmatig te zijn, uitgaande van de doeleinden 
waarvoor zij worden verkregen of waarvoor zij verder worden verwerkt;   
 
4° nauwkeurig te zijn en, zo nodig, te worden bijgewerkt (...);   
 
5° in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren, niet langer te 
worden bewaard dan voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden 
verkregen of verder worden verwerkt, noodzakelijk is (...). 

 
Doeleinden van de aanvraag 
 

6.1. Zoals hierboven vermeld heeft de aanvraag 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.  
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6.2. Uit de overgemaakte stukken lijkt de band tussen enerzijds de heer E. en anderzijds de 

heer M. B. voldoende vastgesteld. 
 
 Dit doeleinde blijkt rechtmatig te zijn. 
 

Relevantie en evenredigheid van de gevraagde gegevens 
 
7.1. De volgende gegevens worden gevraagd: 
 

- samenstelling van de sociale verzekeringen van de heer M. B.; 
- naam van de gerechtigden van deze verzekeringen; 
- plaats van herkomst van de betalingen van de sociale bijdragen; 
- procedure na het overlijden van de heer M. B.. 
 
Deze gegevens blijken, uitgaande van het beoogde doel, relevant en evenredigheid te 
zijn. 

 
7.2. Alle persoonsgegevens moeten niettemin in de mate van het mogelijke rechtstreeks aan 

de betrokken persoon worden gevraagd. De aanvraag is dus enkel wettig indien 
bewezen is dat de heer M. B. vooroverleden is. 

 
 De DOSZ zal bijgevolg de gevraagde gegevens enkel mogen meedelen mits 

voorlegging door de heer E. van de akte van overlijden van de heer M. B. of van een 
gelijkaardig document, tenzij de DOSZ reeds over dergelijk document beschikt. 

 
 
Om deze redenen, verleent 
 
het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid 
 
de machtiging aan de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid om de gevraagde 
persoonsgegevens mee te delen aan de heer J.-P. E., op voorlegging van een akte van 
overlijden van de heer J. M. B. of in voorkomend geval van een als dusdanig geldend 
document. 
 
 
 

 
 

Michel PARISSE 
Voorzitter 

 
  


