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Onderwerp 
Hernieuwd verzoek om advies over conceptbesluit Wet waardeoverdracht klein pensioen 

   

Geachte […], 

 

 
Bij brief van 6 februari 2018 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 
conceptbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte 
beroepspensioenregeling en het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 in verband met de Wet 
waardeoverdracht klein pensioen (hierna: het conceptbesluit). 

 

Achtergrond en inhoud conceptbesluit 
Met de Wet waardeoverdracht klein pensioen krijgen pensioenuitvoerders per 1 januari 2019 het recht 

kleine pensioenen (maximaal 465,- euro) zonder tussenkomst van de deelnemer naar elkaar over te 

dragen. De AP adviseerde eerder over deze Wet waardeoverdracht klein pensioen.1  

 

In de Wet waardeoverdracht klein pensioen zijn diverse delegatiebepalingen opgenomen. Met dit besluit 

worden deze bepalingen – en een aantal reeds bestaande delegatiebepalingen in de pensioenwetgeving - 

nader ingevuld. 

 

De belangrijkste bepalingen betreffen: 

1) het proces van zo automatisch mogelijke waardeoverdracht van kleine pensioenen; 

2) de voorwaarden die zijn verbonden aan waardeoverdracht van bestaande kleine pensioenen; 

3) de communicatieverplichtingen richting de gewezen deelnemers wiens klein pensioen automatisch 

wordt overgedragen na einde deelneming.  

                                                                        
1 Advies van 22 maart 2017 ( z2017-1837). 
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Beoordeling 

Het conceptbesluit heeft slechts gedeeltelijk betrekking op de verwerking van persoonsgegevens. In de 

voorgestelde situatie wordt de informatiestroom compacter dan op dit moment het geval is. Het betreft 

een minimale gegevensuitwisseling die noodzakelijk is voor de juiste uitvoering van de Wet 

waardeoverdracht klein pensioen. 

 

Er is een gegevensbeschermingseffectbeoordeling uitgevoerd. Met behulp hiervan is de noodzaak 

onderzocht van de voorgenomen verwerking van persoonsgegevens en zijn op gestructureerde wijze de 

gevolgen en risico’s van de maatregel(en)/het systeem voor gegevensbescherming in kaart gebracht. 

Hierbij is in het bijzonder aandacht besteed aan de beginselen van transparantie, gegevensminimalisering, 

doelbinding, het vereiste van een goede beveiliging en de rechten van de betrokkenen. Uit de 

gegevensbeschermingseffectbeoordeling blijkt dat de verwachte gevolgen en risico’s zeer beperkt zijn. 

 

Het betreft  een minimale en noodzakelijke  gegevensuitwisseling met – naar verwachting - een zeer 

beperkte impact op de persoonlijke levenssfeer.  Daarom heeft de AP geen inhoudelijke opmerkingen over  

het conceptbesluit. 

 

Dictum 
Het voorstel geeft de AP geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen. 

 

 

Hoogachtend, 

Autoriteit persoonsgegevens, 

 

 
Mr.  A. Wolfsen 

Voorzitter 

 
 

 

 

 

 

 

 


