Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid

SCSZG/18/190

BERAADSLAGING NR. 18/102 VAN 4 SEPTEMBER 2018 OVER DE MEDEDELING
VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE ALGEMENE DIRECTIE OVERZEESE
SOCIALE ZEKERHEID VAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID AAN
HET AMTSGERICHT VAN MELDORF (DUITSLAND) IN HET KADER VAN EEN
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder artikel 15;
Gelet op de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, in
het bijzonder artikel 114;
Gelet op de aanvraag van de algemene directie Overzeese Sociale Zekerheid van de Rijksdienst
voor Sociale Zekerheid;
Gelet op het rapport van de afdeling Innovatie en Beleidsondersteuning van de Kruispuntbank van
de Sociale Zekerheid;
Gelet op het verslag van de voorzitter.

A.

ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1.

De algemene directie Overzeese Sociale Zekerheid van de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid heeft van het Amtsgericht van Meldorf in Duitsland een verzoek tot mededeling
van persoonsgegevens ontvangen. Het gaat om persoonsgegevens over de door een sociaal
verzekerde tijdens zijn huwelijk opgebouwde rechten, die zouden worden verwerkt in het
kader van een echtscheidingsprocedure.

2.

Het Amtsgericht van Meldorf vraagt met name om inlichtingen over de rechten die de heer
J.R. tijdens zijn huwelijk met mevrouw M.R. heeft opgebouwd in de periode van 1 augustus
2009 tot 31 oktober 2017, op basis van de Versorgungsausgleichsgesetz, de Duitse
regelgeving over de bij een echtscheiding uit te voeren verrekening van rechten die tijdens
het huwelijk werden verworven.

B.

BEHANDELING VAN DE AANVRAAG

3.

Het betreft een mededeling van persoonsgegevens buiten het netwerk van de sociale
zekerheid, die volgens artikel 15, § 1, 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 en van de gezondheid vergt.
4.

Bij beraadslaging nr. 96/65 van 10 september 1996 werden de instellingen van sociale
zekerheid door het Toezichtscomité bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
gemachtigd om persoonsgegevens mee te delen aan Belgische rechters.

5.

Bij beraadslaging nr. 04/12 van 6 juli 2004 werd de Dienst voor de Overzeese Sociale
Zekerheid (inmiddels als de algemene directie Overzeese Sociale Zekerheid geïntegreerd in
de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) door het sectoraal comité gemachtigd om bepaalde
persoonsgegevens over te maken aan het Amtsgericht van Rüdesheim am Rhein voor de
berekening van het bedrag van de door de betrokkene te betalen alimentatievergoeding. Het
sectoraal comité achtte het daarbij niet aangewezen om een algemene machtiging te
verlenen voor de mededeling van persoonsgegevens aan buitenlandse rechtbanken. Aldus
moet het sectoraal comité in elk concreet geval beoordelen of de mededeling al dan niet
gerechtvaardigd is.

6.

De gevraagde mededeling van persoonsgegevens beoogt een gerechtvaardigd doeleinde,
namelijk de afhandeling van een echtscheidingsprocedure volgens de Duitse regelgeving.
De Versorgungsausgleichsgesetz stelt dienaangaande dat voor de verrekening van de
rechten van de partijen alle tijdens het huwelijk verworven aanspraken in rekening moeten
worden gebracht. De mededeling beantwoordt voorts aan het beginsel van de minimale
gegevensverwerking vermits ze beperkt blijft tot de rechten die de betrokkene heeft
verworven tijdens diens huwelijk.

7.

De mededeling van persoonsgegevens mag geschieden zonder de tussenkomst van de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, met toepassing van artikel 14, vierde lid, van de
wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid.

8.

De partijen moeten bij de verwerking van de persoonsgegevens rekening houden met de wet
van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid en elke andere regelgeving tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer, in het bijzonder de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en
de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband
met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens
en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.
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Om deze redenen, machtigt
het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid
de algemene directie Overzeese Sociale Zekerheid van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid om
de gevraagde persoonsgegevens met betrekking tot de rechten die de heer J.R. tijdens zijn huwelijk
met mevrouw M.R. heeft verworven mee te delen aan het Amtsgericht van Meldorf in Duitsland,
uitsluitend voor de afhandeling van hun echtscheidingsprocedure volgens de Duitse regelgeving.

Yves ROGER
Voorzitter

De zetel van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid is gevestigd in de kantoren van
de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op het volgende adres: Willebroekkaai 38 – 1000 Brussel (tel. 32-2-741
83 11).
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