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SCSZG/16/223 

 

 

BERAADSLAGING NR. 16/100 VAN 8 NOVEMBER 2016 OVER DE MEDEDELING 

VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE DIENST VOOR DE BIJZONDERE 

SOCIALEZEKERHEIDSSTELSELS AAN EEN BURGER VOOR HET VERRICHTEN 

VAN GENEALOGISCH ONDERZOEK 

 

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder artikel 15, § 1; 

 

Gelet op de aanvraag van de heer JD van 18 oktober 2016; 

 

Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 20 oktober 2016; 

 

Gelet op het verslag van de voorzitter. 

 

 

A. ONDERWERP 

 

1. De heer JD wil van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels, de 

rechtsopvolger van de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid, persoonsgegevens 

ontvangen over zijn (overleden) grootoom, de heer ED, voor het verrichten van 

genealogisch onderzoek. Het betreft in het bijzonder de volgende persoonsgegevens uit het 

pensioendossier van de betrokkene: de benaming en het adres van de ondernemingen waar 

hij gewerkt heeft en pensioenrechten opgebouwd heeft en de identiteit en het adres van de 

laatstgekende pensioenbegunstigde. Ook wordt gevraagd om de datum en de plaats van het 

huwelijk van de heer ED, de identiteit, de geboortedatum en de geboorteplaats van zijn 

echtgenote en zijn kinderen en de datum, de plaats en de oorzaak van zijn overlijden. 

 

2. Met een vijftal beraadslagingen werd de (vroegere) Dienst voor de Overzeese Sociale 

Zekerheid al door het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid 
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gemachtigd om persoonsgegevens mee te delen aan burgers in het kader van familiale 

aangelegenheden. 

 

 

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

 

3. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens die, ingevolge 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 de afdeling sociale zekerheid van het 

sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid vergt. 

 

4. Er lijken geen bezwaren te bestaan tegen de mededeling van de gevraagde 

persoonsgegevens van de heer ED (met uitzondering van de oorzaak van zijn overlijden), 

voor zover beschikbaar, door de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels aan de 

heer JD. De persoonsgegevens over derden (de echtgenote en de kinderen van de heer ED) 

moeten in elk geval beperkt blijven tot hun identiteit (naam en voornaam), geboortedatum 

en geboorteplaats zoals gekend door de Dienst voor de Bijzondere 

Socialezekerheidsstelsels. 

 

 

Om deze redenen, machtigt 

 

de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de 

gezondheid 

 

de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels om de gevraagde persoonsgegevens (met 

uitzondering van de oorzaak van het overlijden van de heer ED) onder de voormelde 

voorwaarden mee te delen aan de heer JD, enkel voor het verrichten van genealogisch onderzoek. 

 

 

 

 

 

 

 

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 volgend adres: Willebroekkaai 38 – 1000 Brussel (tel. 32-2-741 83 

11). 


