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Onderwerp 
Wetgevingsadvies wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen 

   

Geachte,  

 

Bij brief van 28 februari 2017 heeft u de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gevraagd op grond van het 

bepaalde in artikel 51, tweede lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) te adviseren over het 

voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de 

Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met waardeoverdracht van klein pensioen en 

enige andere wijzigingen inzake waardeoverdracht (‘Wet waardeoverdracht klein pensioen’, hierna: het 

voorstel). 

 

Inhoud van het wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel beoogt te realiseren dat kleine pensioenen zoveel mogelijk hun pensioenbestemming 

behouden. Hiertoe wordt het huidige afkooprecht voor pensioenuitvoerders zodanig aangepast dat een 

klein pensioen 2 jaar na einde deelneming niet meer eenzijdig kan worden afgekocht. In plaats daarvan 

krijgen pensioenuitvoerders het recht op automatische waardeoverdracht van een klein pensioen naar een 

nieuwe pensioenuitvoerder waar de deelnemer actief opbouwt. Het pensioenregister krijgt hiermee een 

extra taak als centrale uitwisselaar van gegevens. Voorts vervallen hele kleine pensioenen (jaaruitkering 

van maximaal € 2) omdat de uitvoeringskosten ervan niet in verhouding staan tot de aanspraken.  

 

Beoogde gegevensverwerkingen 

Van de gewezen deelnemer wordt geen actieve bijdrage gevraagd bij de automatische waardeoverdracht 

van zijn of haar klein pensioen. Daarom moet de informatie uitwisseling tussen de betrokken 

pensioenuitvoerders op een andere manier worden gerealiseerd. Hierbij krijgt het pensioenregister een 

belangrijke rol. Het pensioenregister heeft momenteel alleen een raadpleegfunctie voor individuele 

burgers. Zij kunnen met hun DigiD inloggen op www.mijnrensioenoverzicht.nl en krijgen hier een 

overzicht te zien van alle opgebouwde AOW- en pensioenaanspraken. Het pensioenregister krijgt een 
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extra taak als centrale gegevens uitwisselaar tussen pensioenuitvoerders. De overdragende 

pensioenuitvoerder krijgt de bevoegdheid om het pensioenregister te laten checken of de gewezen 

deelnemer bij een nieuwe pensioenuitvoerder pensioen opbouwt, en zo ja, welke pensioenuitvoerder dit 

is. Het pensioenregister checkt alleen of een bepaald burgerservicenummer (BSN) dat is gekoppeld aan de 

betreffende deelnemer, aangereikt door de overdragende pensioenuitvoerder, daadwerkelijk een actieve 

deelnemer bij een andere  pensioenuitvoerder is en informeert de overdragende pensioenuitvoerder 

daarover. Daarmee is de taak van het pensioenregister beëindigd, dus zonder navraag naar overige 

persoonsgegevens, noch aanspraakbedragen.  

 

De overdragende pensioenuitvoerder weet hiermee genoeg om een vervolgtraject te starten. Bij deelname 

aan dit systeem moet de overdragende pensioenuitvoerder dit voor nieuwe aanspraken voor de eerste keer 

binnen één, jaar na einde deelneming van de deelnemer laten toetsen. Het kan voorkomen dat een 

gewezen deelnemer niet direct in een nieuwe baan start, of gaat werken zonder pensioen op te bouwen. De 

overdragende pensioenuitvoerder vindt in dit geval geen nieuwe pensioenuitvoerder om het klein 

pensioen aan over te dragen. Daarom wordt geregeld dat de overdragende pensioenuitvoerder elk jaar 

toetst of de situatie veranderd is en het klein pensioen alsnog kan worden overgedragen.  

 

Beoordeling 

Informatieplimht 

Artikel 34 Wbp bepaalt dat indien persoonsgegevens buiten betrokkene om worden verkregen , de 

verantwoordelijke de betrokkene zijn identiteit en de doeleinden van de verwerking dient mee te delen. 

Voorts dient de verantwoordelijke nadere informatie te verstrekken voor zover dat gelet op de aard van de 

gegevens, de omstandigheden waaronder zij worden verkregen of het gebruik dat ervan wordt gemaakt, 

nodig is om tegenover de betrokkene een behoorlijke en zorgvuldige verwerking te waarborgen. 

 

In dit geval bestaat de beoogde gegevensverwerking door Stichting Pensioenregister uit een check op 

initiatief van pensioenuitvoerders om na te gaan of een oude deelnemer bij een andere pensioenuitvoerder 

pensioen opbouwt. Dit gebeurt door middel van het BSN. Het gebruik van het BSN door de 

pensioenuitvoerders is geregeld in artikel 94 van de Pensioenwet en artikel 102 van de Wet verplichte 

beroepspensioenregeling. Artikel 51, vijfde lid van de Pensioenwet regelt de bewerkersrol van de Stichting 

pensioenregister. Hieruit volgt onder meer dat de gegevensverwerking niet is voorgeschreven, maar dat de 

pensioenuitvoerder hiervoor uit eigen beweging kan kiezen. De betrokkene is derhalve niet op voorhand 

bekend met de beoogde gegevensverwerking.  

 

In het voorstel wordt niet aangegeven hoe de verantwoordelijke pensioenuitvoerders in de praktijk 

invulling dienen te geven aan de informatieverplichting van artikel 34 Wbp. Vanuit het oogpunt van 

transparantie voor de betrokkenen heeft de AP een voorkeur voor een eenduidige, uniforme toepassing 

van de informatieplicht door pensioenuitvoerders. 

 

De AP adviseert om in de memorie van toelichting aandacht te besteden aan de (uniforme) toepassing van 

de wettelijke informatieplicht die op grond van artikel 34 Wbp geldt.   
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Het voorstel geeft de AP verder geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen. 

 

Afsluiting 

Voorts wil de AP u nog op het volgende wijzen. Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG) van kracht. Uw voorstel is door de AP reeds aan de AVG getoetst en de toets 

aan de AVG leidt thans niet tot een ander oordeel dan onder de huidige Wbp. In dat kader acht de AP het 

echter wel van belang het volgende op te merken. De AVG beoogt in de gehele Europese Unie een 

uniforme toepassing van de regels inzake bescherming van de grondrechten en de fundamentele vrijheden 

van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens te bewerkstelligen. 

Teneinde de uniforme toepassing van de AVG te bewerkstelligen is onder meer noodzakelijk dat de 

toezichthoudende autoriteiten in de verschillende lidstaten van de Europese Unie gezamenlijk bijdragen 

aan de ontwikkeling van een uniforme uitleg van bepalingen van de AVG. Gelet op de omstandigheid dat 

de AVG pas vanaf 25 mei 2018 van kracht is en zal worden toegepast, kunnen inzichten met betrekking tot 

de toepassing van de AVG – door bijvoorbeeld benodigde afstemming met andere toezichthouders – in de 

toekomst mogelijkerwijs invloed hebben op het huidige oordeel van AP. 

 

Dictum  

De AP adviseert u aan het vorenstaande op passende wijze aandacht te schenken. 

 

 

Hoogachtend, 

Autoriteit Persoonsgegevens, 

 

 

Mr. Wilbert Tomesen 

vicevoorzitter 


