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Inleiding

In dit rapport zijn taak, doelgroep en wettelijke grondslag voor
autorisatie van de pensioenuitvoerders geformuleerd op basis van
de gewijzigde Pensioenwet 2011.
Onder pensioenuitvoerders worden verstaan:pensioenfondsen,
ondernemingspensioenfondsen, bedrijfstakpensioenfondsen,
pensioenverzekeraars en premiepensioeninstellingen.
Deze pensioenuitvoerders ontvangen als bijzondere derden op
systematische wijze gegevens uit de GBA.
Kleinere pensioenuitvoerders ontvangen de noodzakelijke
gegevens uit de GBA van administratiekantoren die hiervoor
gemachtigd zijn namens de pensioenuitvoerders.
Voor pensioenverzekeraars die uitsluitend aanvullende
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (WIA+) uitvoeren, is een
aparte modelautorisatie opgesteld.
Dit rapport heeft geen betrekking op de WIA+ verzekeraars.
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1

De pensioenuitvoerders

Op 1 januari 2007 is de Pensioenwet (PW) in werking getreden die
de Pensioen- en spaarfondsenwet (PSW) verving.
Op 1 januari 2011 is in de PW een nieuw type pensioenuitvoerder
toegevoegd namelijk de premiepensioeninstelling (PPI). Gelet op
het bijzondere karakter van een PPI wordt de PPI in dit rapport
apart behandeld (zie onderdeel 2).
De rol van de overheid bij de pensioenen ligt in de waarborgen
voor de afspraken die de sociale partners maken. Waarborgen voor
financiële zekerheid, voor individuele zekerheid (gelijke
behandeling) en uitvoeringszekerheid.
In de nieuwe Wet verplichte deelneming in een
bedrijfstakpensioenfonds 2000 en de Wet betreffende verplichte
deelneming in een beroepspensioenregeling (vervangt de Wet
verplichte beroepspensioenregelingen) zijn deze waarborgen ook
verwerkt.
Onder pensioenuitvoerder wordt in de PW verstaan een
ondernemingspensioenfonds, een bedrijfstakpensioenfonds, een
verzekeraar of een premiepensioeninstelling die zetel heeft in
Nederland.
Uit de memorie van toelichting bij de PW en de Implementatiewet
EG-richtlijn 2003/41 EG blijkt dat ook pensioenuitvoerders met
zetel in een EG-lidstaat en die onder toezicht staan van een
landelijke autoriteit onder het begrip pensioenuitvoerder vallen.
Dit betekent dat de PW ook op deze pensioenuitvoerders van
toepassing is.
De belangrijkste beleidsmatige veranderingen in de PW zijn
transparantie, toezicht en toegang.
Transparantie: verhelderen van de driehoeksverhouding
werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder. De
verantwoordelijkheid voor de pensioenovereenkomst ligt bij de
werkgever. De werkgever zorgt voor de onderbrenging van de
pensioenovereenkomst bij een pensioenuitvoerder, die hiervoor
een uitvoeringsovereenkomst met de werkgever sluit (zie blz. 4).
Transparantie betekent ook jaarlijkse voorlichting geven aan
deelnemers over de hoogte van hun pensioen. Iedere 5 jaar
moeten gewezen deelnemers (slapers) en ex-partners worden
geïnformeerd.
Toezicht: er zijn 2 toezichthouders. In de PW is de Autoriteit
Financiële Markten toezichthouder op gedrag en naleving
pensioenregelgeving. De Nederlandsche Bank (DNB) houdt
prudentieel en materieel toezicht. DNB houdt registers aan van
pensioenuitvoerders die onder toezicht staan van DNB.
Toegang: de toetredingsleeftijd in een pensioenregeling is verlaagd
naar 21 jaar. Dit voorkomt uitsluiting van werknemers jonger dan
25 jaar.
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In de PW wordt pensioen, anders dan de PSW, gezien als deel van
de arbeidsvoorwaarden die werkgever en werknemer met elkaar
zijn overeengekomen. Pensioen in de zin van de PW moet
gebaseerd zijn op een arbeidsverhouding. Is er geen
arbeidsverhouding dan is er ook geen pensioen in de zin van de
PW.
De Levensloopregeling is geen pensioen in de zin van de PW,
omdat het geen uitvoering is van een arbeidsvoorwaarde die door
werkgever en werknemer is bedongen. Het is een eenzijdig
overheidbesluit, waarvan gebruik kan worden gemaakt door
werknemers.
De VUT-regeling en de latere FPU-regeling wordt ook niet als
pensioen gezien in de PW, hoewel het strikt genomen
ouderdomsvoorzieningen zijn. Fondsen die genoemde regelingen
uitvoeren zijn overigens wel bijzondere derden (art. 68b, onder d.
van het Besluit GBA) en krijgen op basis hiervan gegevens uit de
GBA verstrekt.
1.1

Begrip pensioen

1.2

Begrip arbeidsongeschiktheidspensioen

De PW verstaat onder pensioen: ouderdomspensioen,
arbeidsongeschiktheidspensioen of nabestaandenpensioen.
Waar in dit rapport wordt gesproken over pensioen wordt het
begrip pensioen uit de PW bedoeld.
De PW verstaat onder arbeidsongeschiktheidspensioen: een
geldelijke, vastgestelde uitkering wegens arbeidsongeschiktheid
van de werknemer of gewezen werknemer, waarop recht bestaat
na afloop van de periode bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de
Ziektewet of, indien de werknemer of gewezen werknemer
Ziektewetuitkering ontvangt, na afloop van de periode bedoeld in
artikel 29, vijfde en negende lid, van de Ziektewet.
Arbeidsongeschiktheidspensioen is een aanvulling op een WIAuitkering. Dit is een uitkering op grond van de Wet werk en
inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).
De WIA bestaat uit 2 uitkeringen namelijk een WGA-uitkering en
een IVA-uitkering.
De WGA-uitkering is gebaseerd op de regeling Werkhervatting
Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten en bestaat uit een loongerelateerde
uitkering of een eventuele vervolguitkering. De IVA-uitkering
staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten.
Beide WIA-uitkeringen keren slechts een deel van het laatst
verdiende loon uit.
De WIA+ verzekeraars vullen dit “hiaat” aan met een
arbeidsongeschiktheidsverzekering tot een zeker percentage. Voor
pensioenverzekeraars die uitsluitend aanvullende
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (WIA+) uitvoeren is een
aparte modelautorisatie opgesteld.

1.3

Juridische formulering pensioenrechten (art 1 Pensioenwet)

Pensioenaanspraak: het recht op een nog niet ingegaan pensioen.
Pensioenrecht: het recht op een ingegaan pensioen.
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Deelnemer: de werknemer of gewezen werknemer die op grond
van een pensioenovereenkomst pensioenaanspraken verwerft
jegens een pensioenuitvoerder.
Gewezen deelnemer: de werknemer of gewezen werknemer door
wie op grond van een pensioenovereenkomst geen pensioen meer
wordt verworven en die bij beëindiging van de deelneming een
pensioenaanspraak heeft behouden jegens een
pensioenuitvoerder.
Voor een periode van maximaal 3 jaar na beëindiging van de
arbeidsrelatie is een vrijwillige voortzetting van de
pensioenregeling mogelijk. Als zelfstandige is voortzetting van
maximaal 10 jaar mogelijk.
Zoals aangegeven is pensioen in de PW een deel van de
arbeidsvoorwaarden. Ter uitvoering hiervan zijn 2 overeenkomsten
van belang, namelijk de pensioenovereenkomst en de
uitvoeringsovereenkomst.

1.4

De pensioenovereenkomst

Een afspraak tussen werkgever en werknemer over een uitkering
bij ouderdom, bij arbeidsongeschiktheid of bij overlijden, is een
afspraak over pensioen in de zin van de PW. Een dergelijke
mondelinge of schriftelijke afspraak is een pensioenovereenkomst.
Wettelijke definitie: hetgeen tussen werkgever en werknemer is
overeengekomen over pensioen.
Werkgever en werknemer zijn vrij om de inhoud te bepalen van de
overeenkomst. De PW verplicht wel tot afspraken over duur van de
uitkering, bescherming opgebouwde aanspraken, leeftijdsopbouw,
ontslag, demotie e.d.
De werkgever mag de pensioenovereenkomst niet zelf uitvoeren,
maar moet dit onderbrengen bij een pensioenuitvoerder
(onderbrengingsplicht). Dit ter waarborging dat de opgebouwde
gelden niet voor andere doeleinden dan pensioen worden gebruikt.
In de PW is het niet meer mogelijk om de werknemer zelf een
pensioenverzekering te laten afsluiten, de zogenaamde C-polissen.
In de PW is het de werkgever zelf die de pensioenovereenkomst
kan onderbrengen bij een pensioenuitvoerder.
Er is geen pensioenplicht in de PW. Wel wordt in veel gevallen
verondersteld dat er een (aanbod tot een) pensioenovereenkomst
is. De enkele verwijzing naar een pensioenreglement in een
arbeidscontract is al voldoende om een pensioenovereenkomst te
veronderstellen.

1.5

De uitvoeringsovereenkomst

In de uitvoeringsovereenkomst moeten ten minste de volgende 5
onderwerpen voorkomen:
 Omzetting pensioenovereenkomst in
pensioenreglement
 Financiële relatie werkgever en pensioenuitvoerder
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Toeslagbeleid
Vermogenstekorten en vermogensoverschotten
Informatieverstrekking werkgever aan
pensioenuitvoerder
Wettelijke definitie: de overeenkomst tussen de werkgever en de
pensioenuitvoerder over de uitvoering van een of meer
pensioenovereenkomsten.
Bij pensioenverzekeraars is de werkgever de verzekeringsnemer.
Bij pensioenverzekeraars wordt de pensioenverzekeringspolis
gelijkgesteld aan de uitvoeringsovereenkomst.
Bij premiepensioeninstellingen sluit de werkgever een
uitvoeringsovereenkomst af met een premiepensioeninstelling ten
behoeve de werknemer.
Pensioenuitvoerders zijn pensioenfondsen, prepensioenfondsen,
vroegpensioenfondsen, pensioenverzekeraars en
premiepensioeninstellingen.

1.6

Taken

1.7

Doelgroep

De taken zijn evenals onder de PSW het innen van premies, het
reserveren van gelden en het uitkeren van pensioen. De
werkgever is, anders dan in de PSW, voor het gehele bedrag
premieplichtig. Voor het innen van premies heeft de
pensioenuitvoerder dus geen GBA-gegevens nodig.
Tot de taak van de pensioenuitvoerders behoort in de PW ook het
geven van informatie over het pensioen van de betrokkenen. Door
het verzenden van een pensioenoverzicht, het Uniform Pensioen
Overzicht (UPO), geven de pensioenuitvoerders hier uitvoering
aan.
Het UPO betreft een overzicht aan de deelnemers, gewezen
deelnemers en ex-partners. In het UPO mogen ook gegevens over
de partner en de kinderen worden opgenomen. Het is in het belang
van de deelnemer dat deze gegevens op juistheid kunnen worden
geverifieerd.
De pensioenuitvoerders ontvangen, evenals voorheen, ook
gegevens voor onderzoek dat wordt verricht in verband met
aanspraken op pensioen.

Ten opzichte van de oude situatie in de PSW is de doelgroep
ongewijzigd.
De personen van wie gegevens worden verstrekt zijn deelnemers
(premiebetalers en pensioengerechtigden), gewezen deelnemers
(slapers), partners, gewezen partners en kinderen.
Deze doelgroep bestaat uit personen die een (toekomstige)
aanspraak hebben op een nog niet ingegaan pensioen dan wel
degenen die pensioenrechten op een ingegaan pensioen hebben
ten opzichte van de pensioenuitvoerder. Zo heeft een
premiebetaler aanspraak op een nog niet ingegaan pensioen. Een
pensioengerechtigde heeft recht op een ingegaan pensioen.
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1.8

Wettelijke grondslag

De wettelijke grondslag in ruime zin is “de pensioenovereenkomst”
als bedoeld in de PW. De uitvoeringsovereenkomst” is de wettelijke
grondslag in enge zin als bedoeld in de PW.
De uitvoeringsovereenkomst is via de verplichtstelling ook van
toepassing op bedrijfstakpensioenfondsen en de
beroepspensioenfondsen (o.g.v. de Wet verplichte deelneming
bedrijfstakpensioenfonds 2002 en de Wet verplichte deelneming in
een beroepspensioenregeling).
De pensioenverzekerden en de deelnemers van de
pensioenfondsen hebben uitkeringsrechten ten opzichte van de
pensioenuitvoerder. De pensioenuitvoerder verplicht zich pensioen
uit te keren aan de rechthebbenden vanaf een bepaalde leeftijd
(pensioengerechtigde leeftijd) of na een bepaalde gebeurtenis
(bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid of overlijden). Voor deze taak
en de genoemde informatietaak is het noodzakelijk dat de
pensioenuitvoerders gegevens uit de GBA verstrekt krijgen.

1.9

Wijze van verstrekken van gegevens

1.9.1

Spontane verstrekking

Voor de eerder genoemde taken waarvoor de pensioenuitvoerders
gegevens uit de GBA verstrekt krijgen, worden zowel spontaan als
op verzoek gegevens verstrekt over de doelgroep.

De doelgroep bij wie afnemersindicaties worden geplaatst bestaat
uit deelnemers (premiebetalers en pensioengerechtigden),
gewezen deelnemers (slapers), partners, gewezen partners en
kinderen. Het zijn personen die een pensioenrecht of een
pensioenaanspraak hebben ten opzichte van de
pensioenuitvoerder.
Zowel in het kader van ouderdomspensioen,
arbeidsongeschiktheidspensioen als nabestaandenpensioen
kunnen afnemersindicaties worden geplaatst.
In geval van ouderdomspensioen kunnen afnemersindicaties
worden geplaatst bij de deelnemer, de gewezen deelnemer en de
gewezen partner van de deelnemer.
Na scheiding kunnen afnemersindicaties worden geplaatst bij de
gewezen partner van een deelnemer, omdat op grond van art. 57,
eerste lid, Pensioenwet een bijzonder partnerpensioen ontstaat.
Geen indicaties worden geplaatst bij partners en kinderen van de
deelnemer.
Afnemersindicaties kunnen worden geplaatst vanaf het moment
dat de werkgever de pensioenovereenkomst, gesloten tussen de
werkgever en de werknemer, onderbrengt bij een
pensioenuitvoerder door een uitvoeringsovereenkomst te sluiten
met de pensioenuitvoerder. De werknemer wordt vanaf dat
moment een deelnemer.
De afnemersindicaties blijven gehandhaafd indien de werknemer
uit dienst treedt bij de werkgever en er geen
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pensioenovereenkomst meer is tussen de werkgever en de
werknemer. De werknemer wordt dan een gewezen deelnemer.
Afnemersindicaties kunnen ook worden geplaatst indien de
deelnemer en zijn/haar partner het huwelijk of geregistreerd
partnerschap beëindigen. De partner wordt dan een gewezen
partner van de deelnemer.
Het recht op ouderdomspensioen is afhankelijk van de leeftijd van
de deelnemer, tenzij een gewezen partner het deel van het
ouderdomspensioen heeft omgezet in een eigen aanspraak. In dat
geval is de leeftijd van de gewezen partner wel relevant en is het
recht op ouderdomspensioen in dat geval afhankelijk van de
leeftijd van de gewezen partner.
In geval van nabestaandenpensioen (deelnemer overlijdt) kunnen
afnemersindicaties worden geplaatst bij de partner, de gewezen
partner en kinderen.
Afnemersindicaties kunnen bij zowel de partner, de gewezen
deelnemer als de kinderen worden geplaatst vanaf het moment
dat de deelnemer komt te overlijden. Dit is het moment waarop
deelnemerschap ontstaat. Voorafgaand aan het overlijden van de
deelnemer mogen dus geen afnemersindicaties worden geplaatst
bij deze personen. Er is immers slechts sprake van potentieel
deelnemerschap. Het moment dat de deelnemer een kind krijgt of
een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangaat, geeft geen
aanleiding tot het plaatsen van een afnemersindicatie.
Dit betekent dat er ook geen afnemersindicaties mogen worden
geplaatst om in één oogopslag een actueel beeld te krijgen van
deze potentiële deelnemers (partner, gewezen partner en
kinderen).
Het nabestaandenpensioen wordt verdeeld over de partners, de
gewezen partners en kinderen.
Het recht op nabestaandenpensioen is afhankelijk van het
pensioenreglement en de leeftijd van de kinderen (bijvoorbeeld
maximum leeftijd 18 of 27 jaar).
In geval van arbeidsongeschiktheidspensioen kunnen uitsluitend
afnemersindicaties worden geplaatst bij de deelnemer.
Met ingang van het moment dat de werkgever de
pensioenovereenkomst, gesloten tussen de werkgever en de
werknemer, onderbrengt bij de pensioenuitvoerder door een
uitvoeringsovereenkomst te sluiten met de pensioenuitvoerder
kunnen afnemersindicaties worden geplaatst. De werknemer wordt
vanaf dat moment een deelnemer.
Het is noodzakelijk dagelijks een actueel beeld te hebben van
genoemde doelgroep in verband met het feit dat bepaalde
gebeurtenissen zoals overlijden (nabestaandenpensioen),
echtscheiding (ouderdomspensioen) en het krijgen van kinderen
gevolgen hebben voor het ontstaan van pensioenrechten of
pensioenaanspraken.
De doelgroep ontvangt ook periodiek een pensioenoverzicht.
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1.9.2

Verstrekking op verzoek

1.9.3

De gegevensset

De doelgroep over wie op verzoek gegevens worden verstrekt
bestaat uit deelnemers (premiebetalers en pensioengerechtigden),
gewezen deelnemers (slapers), partners, gewezen partners en
kinderen. Het zijn personen die een (toekomstig) pensioenrecht of
een (toekomstige)pensioenaanspraak hebben ten opzichte van de
pensioenuitvoerder.
Bovendien worden op verzoek gegevens verstrekt over een
ingeschrevene, die tot de doelgroep behoort, t.a.v. van wie
onderzocht wordt of er een pensioenrecht bestaat.

Op de volgende bladzijden zijn de gegevenssets voor spontane- en
verstrekking op verzoek opgenomen. Bijlage I bevat de
gegevensset voor spontane verstrekking. In bijlage III is de
gegevensset ingeval van verstrekking op verzoek opgenomen.
Waar noodzakelijk is een motivering voor de verstrekking van de
gegevens opgenomen.
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Bijlage I Pensioenfondsen en pensioenverzekeraars

Gegevensset spontane mutaties
RUBRIEK
01

SOORT OMSCHRIJVING

PERSOON

De gegevens uit deze categorie worden gebruikt ter identificatie en
voor de juiste aanschrijving van personen. Deze gegevens zijn
noodzakelijk om een persoon te kunnen aanschrijven, voor
eenduidige identificatie van een persoon en om eventueel een
persoon te kunnen traceren in het buitenland.
01.01.10
01.01.20

01.02.10
01.02.20
01.02.30
01.02.40
01.03.10
01.04.10
01.61.10
05

A-nummer persoon
Burgerservicenummer persoon
Dit gegeven wordt verstrekt o.g.v. het
Besluit gebruik sofi-nummer (BSN) Wet .
Hierin staat dat BSN bij de verwerking
van persoonsgegevens ter uitvoering van
pensioenregelingen kan worden gebruikt
door pensioenfondsen en -verzekeraars.
Dit
gegeven
wordt
gebruikt
ter
identificatie van personen.
Voornamen persoon
Adellijke titel/predikaat persoon
Dit gegeven wordt verstrekt voor de
correcte aanschrijving van personen.
Voorvoegsel geslachtsnaam persoon
Geslachtsnaam persoon
Geboortedatum persoon
Geslachtsaanduiding
Dit gegeven wordt verstrekt wegens de
correcte aanschrijving van personen.
Aanduiding naamgebruik

HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

Huwelijksgegevens van een persoon zijn noodzakelijk om de duur
van een huwelijk/geregistreerd partnerschap vast te stellen in
verband met het bepalen van de hoogte van de pensioenuitkering
van een gewezen echtgenoot/geregistreerd partner.
05.01.10
05.01.20

A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner
Burgerservicenummer
echtgenoot/geregistreerd partner
Dit gegeven wordt verstrekt o.g.v. het
Besluit gebruik sofi-nummer (BSN) Wbp.
Hierin staat dat BSN bij de verwerking
van persoonsgegevens ter uitvoering van
pensioenregelingen kan worden gebruikt
door pensioenfondsen en verzekeraars.
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05.02.10
05.02.20
05.02.30
05.02.40
05.03.10
05.06.10

05.07.10

05.07.40

06

Dit
gegeven
wordt
gebruikt
ter
identificatie van personen.
Voornamen echtgenoot/geregistreerd
partner
Adellijke titel/predikaat persoon
Dit gegeven wordt verstrekt voor de
correcte aanschrijving van personen.
Voorvoegsel
geslachtsnaam
echtgenoot/geregistreerd partner
Geslachtsnaam
echtgenoot/geregistreerd
partner
Geboortedatum
echtgenoot/geregistreerd
partner
Datum
huwelijkssluiting/aangaan
geregistreerd partnerschap
Dit gegeven is nodig om te bepalen of de
persoon nog getrouwd/geregistreerd is.
Dit gegeven geeft de datum van de
sluiting
van
het
huidige
huwelijk/geregistreerd partnerschap aan.
De duur van een huwelijk/geregistreerd
partnerschap is bepalend voor de hoogte
van de pensioenuitkering.
Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd
partnerschap
Dit gegeven is nodig om te bepalen hoe
lang
een
huwelijk/geregistreerd
partnerschap heeft geduurd. De duur van
een huwelijk/geregistreerd partnerschap
is bepalend voor de hoogte van de
pensioenuitkering. Dit gegeven kan uit
een opsomming van ontbindingen bestaan
en geeft tenminste de ontbinding van het
laatste
huwelijk/geregistreerd
partnerschap aan.
Reden ontbinding huwelijk/geregistreerd
partnerschap
Dit gegeven wordt verstrekt, zodat
pensioenfondsen en -verzekeraars weten
of er sprake is van een scheiding of een
overlijden. Een dergelijke reden is
vervolgens van invloed op de hoogte van
de pensioenuitkering.

OVERLIJDEN

06.08.10

Datum overlijden
Dit gegeven wordt verstrekt om de
ingangsdatum van pensioenrechten van
eventuele
nabestaanden
te
kunnen
vaststellen. Tevens is dit gegeven ter
voorkoming van het aanschrijven van
overleden deelnemers.
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07

INSCHRIJVING

07.70.10

08

VERBLIJFPLAATS

08.09.10
08.10.20
08.10.30
08.11.10
08.11.15
08.11.20
08.11.30
08.11.40
08.11.50
08.11.60
08.11.70
08.11.80
08.11.90
08.12.10
08.13.10
08.13.20
08.13.30
08.13.40
08.13.50

09

Indicatie geheim
Met dit gegeven wordt aangeduid of een
ingeschrevene
de
gemeente
heeft
verzocht om zijn of haar gegevens niet te
verstrekken aan derden en/of aan kerken.
Indien dit het geval is, kan het
pensioenfonds/-verzekeraar aanvullende
maatregelen treffen om de privacy van de
ingeschrevene te waarborgen.

Gemeente van inschrijving
Gemeentedeel
Datum aanvang adreshouding
Straatnaam
Naam openbare ruimte
Huisnummer
Huisletter
Huisnummertoevoeging
Aanduiding bij huisnummer
Postcode
Woonplaatsnaam
Identificatiecode verblijfplaats
Identificatiecode nummeraanduiding
Locatiebeschrijving
Land adres buitenland
Datum aanvang adres buitenland
Regel 1 adres buitenland
Regel 2 adres buitenland
Regel 3 adres buitenland
De gegevens “08.13.30 Regel 1 adres
buitenland”, “08.13.40 Regel 2 adres
buitenland” en ”08.13.50 Regel 3 adres
buitenland 3” zijn noodzakelijk om
personen behorende tot de doelgroep in
het buitenland te kunnen traceren in
verband
met
het
uitkeren
van
uitkeringsrechten.

KIND

Deze gegevens zijn noodzakelijk om de uitkering van het kind te
bepalen voor nabestaandenpensioen ten behoeve van het kind.
De gegevens uit categorie kind dienen te worden verwijderd zodra
een kind niet meer tot de doelgroep behoort, d.w.z. een kind heeft
geen pensioenaanspraak of -recht meer.
09.01.10
09.01.20
09.02.10
09.02.20

A-nummer kind
Burgerservicenummer kind
Voornamen kind
Adellijke titel/predikaat kind
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09.02.30
09.02.40
09.03.10

Voorvoegsel geslachtsnaam kind
Geslachtsnaam kind
Geboortedatum kind

Pagina 14 van 33

Rapport modelautorisatie GBA pensioenuitvoerders november 2012

Bijlage II Pensioenfondsen en pensioenverzekeraars

Gegevensset vulbericht
RUBRIEK
55

SOORT

OMSCHRIJVING

HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

55.06.10

Datum
huwelijkssluiting/aangaan
geregistreerd partnerschap
Dit gegeven is noodzakelijk om de duur
van
een
huwelijk/geregistreerd
partnerschap te kunnen vaststellen.
Dit historische gegeven wordt in het
vulbericht spontaan mee verstrekt om af
te stemmen, m.a.w. het eigen bestand te
vergelijken met de GBA.
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Bijlage III Pensioenfondsen en pensioenverzekeraars

Gegevensset voor bevraging op verzoek
RUBRIEK
01

SOORT

OMSCHRIJVING

PERSOON

De gegevens uit deze categorie worden gebruikt ter identificatie en
voor de juiste aanschrijving van personen. Deze gegevens zijn
noodzakelijk om een persoon te kunnen aanschrijven, voor
eenduidige identificatie van een persoon en om eventueel een
persoon te kunnen traceren in het buitenland.
01.01.10
01.01.20

01.02.10
01.02.20
01.02.30
01.02.40
01.03.10
01.03.20
01.03.30
01.04.10
01.61.10
01.85.10

A-nummer persoon
Burgerservicenummer persoon
Dit gegeven wordt verstrekt o.g.v. het
Besluit gebruik sofi-nummer (BSN) Wbp.
Hierin staat dat BSN bij de verwerking
van persoonsgegevens ter uitvoering van
pensioenregelingen kan worden gebruikt
door pensioenfondsen en -verzekeraars.
Dit
gegeven
wordt
gebruikt
ter
identificatie van personen.
Voornamen persoon
Adellijke titel/predikaat persoon
Dit gegeven wordt verstrekt voor de
correcte aanschrijving van personen.
Voorvoegsel geslachtsnaam persoon
Geslachtsnaam persoon
Geboortedatum persoon
Geboorteplaats persoon
Geboorteland persoon
Geslachtsaanduiding
Dit gegeven wordt verstrekt voor de
correcte aanschrijving van personen.
Aanduiding naamgebruik
Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot
de elementen van de categorie Persoon
Dit gegeven is noodzakelijk als de
pensioenuitvoerder zelf de historie van
deze categorie bijhoudt.
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51

PERSOON

De historische gegevens van persoon kunnen van belang zijn voor een
eenduidige identificatie van een deelnemer in verband met wijzigingen
van deze gegevens in de periode dat men geween deelnemer (slaper)
was, bijvoorbeeld als een persoon van naam of van geslacht is veranderd.
Tevens kan door middel van deze historische gegevens een dubbele
inschrijving van een deelnemer worden voorkomen.

51.02.10
51.02.20
51.02.30
51.02.40
51.04.10

51.61.10
51.85.10

04

Voornamen persoon
Adellijke titel/predikaat persoon
Dit gegeven wordt verstrekt voor de
correcte aanschrijving van personen.
Voorvoegsel geslachtsnaam persoon
Geslachtsnaam persoon
Geslachtsaanduiding
Dit gegeven wordt historisch verstrekt om
een persoon die een geslachtsverandering
heeft ondergaan eenduidig te kunnen
identificeren.
Aanduiding naamgebruik
Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot
de elementen van de categorie Persoon
Dit gegeven is noodzakelijk indien de
pensioenuitvoerder de historie van deze
categorie wil controleren (chronologisch
bijhouden).

NATIONALITEIT

Dit gegeven wordt verstrekt om de deelnemers in hun eigen taal te
kunnen aanschrijven.
04.05.10
05

Nationaliteit

HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

Huwelijksgegevens van een persoon zijn noodzakelijk om de duur
van een huwelijk/geregistreerd partnerschap vast te stellen in
verband met het bepalen van de hoogte van de pensioenuitkering
van een gewezen echtgenoot/geregistreerd partner.
05.01.10
05.01.20
05.02.10
05.02.20

05.02.30
05.02.40

A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner
Burgerservicenummer
echtgenoot/geregistreerd partner
Voornamen
echtgenoot/geregistreerd
partner
Adellijke
titel/predikaat
echtgenoot/geregistreerd partner
Dit gegeven wordt verstrekt voor de
correcte aanschrijving van personen.
Voorvoegsel
geslachtsnaam
echtgenoot/geregistreerd partner
Geslachtsnaam
echtgenoot/geregistreerd
partner
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05.03.10
05.06.10

05.07.10

05.07.40

05.81.10

05.81.20

05.82.10

05.82.30

05.85.10

Geboortedatum
echtgenoot//geregistreerd
partner
Datum
huwelijkssluiting/aangaan
geregistreerd partnerschap
Dit gegeven is nodig om te bepalen of de
persoon
nog
getrouwd/geregistreerd
partner is. Dit gegeven geeft de datum
van
de
sluiting
van
het
huidige
huwelijk/geregistreerd partnerschap aan.
De duur van een huwelijk/geregistreerd
partnerschap is bepalend voor de hoogte
van de pensioenuitkering.
Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd
partnerschap
Dit gegeven is nodig om te bepalen hoe
lang
een
huwelijk/geregistreerd
partnerschap heeft geduurd. De duur van
een huwelijk/geregistreerd partnerschap
is bepalend voor de hoogte van de
pensioenuitkering. Dit gegeven kan uit
een opsomming van ontbindingen bestaan
en geeft tenminste de ontbinding van het
laatste
huwelijk/geregistreerd
partnerschap aan.
Reden ontbinding huwelijk/geregistreerd
partnerschap
Dit gegeven wordt verstrekt, zodat
pensioenfondsen en -verzekeraars weten
of er sprake is van een scheiding of een
overlijden. Een dergelijke reden is
vervolgens van invloed op de hoogte van
de pensioenuitkering.
Registergemeente akte waaraan gegevens
over huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd
partnerschap
of
ontbinding
huwelijk/geregistreerd partnerschap ontleend zijn
Aktenummer van de akte waaraan gegevens
over huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd
partnerschap
of
ontbinding
huwelijk/geregistreerd partnerschap ontleend zijn
Gemeente
waar
de
gegevens
over
huwelijkssluiting/aangaan
geregistreerd
partnerschap
of
ontbinding
huwelijk/geregistreerd partnerschap ontleend zijn
Beschrijving van het document waaraan de
gegevens over huwelijkssluiting/aangaan
geregistreerd partnerschap of ontbinding
huwelijk/geregistreerd
partnerschap
ontleend zijn
Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot
de
elementen
van
de
categorie
Huwelijk/Geregistreerd partnerschap

De administratieve gegevens 05.81.10, 05.81.20, 05.82.10 en
05.82.30 worden verstrekt om het huwelijksverleden te
achterhalen; om de status van een huwelijk te onderzoeken.
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Daarnaast worden deze gegevens gebruikt om deelnemers te
identificeren en te verifiëren.
55

HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

Huwelijksgegevens van een persoon zijn noodzakelijk om de duur
van een huwelijk/geregistreerd partnerschap vast te stellen in
verband met het bepalen van de hoogte van de pensioenuitkering
van een gewezen echtgenoot/geregistreerd partner.
55.06.10

55.81.10

55.81.20

55.82.10

55.82.30

55.85.10

Datum
huwelijkssluiting/aangaan
geregistreerd partnerschap
Dit gegeven geeft de sluitingen van de
oude
huwelijken
en
geregistreerd
partnerschappen aan. Aan de hand van
dit gegeven en het gegeven 05.07.10
“Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd
partnerschap” kan de duur van eerdere
huwelijken/partnerschappen
worden
berekend.
Registergemeente akte waaraan gegevens
over huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd
partnerschap
of
ontbinding
huwelijk/geregistreerd partnerschap ontleend zijn
Aktenummer van de akte waaraan gegevens
over huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd
partnerschap
of
ontbinding
huwelijk/geregistreerd partnerschap ontleend zijn
Gemeente
waar
de
gegevens
over
huwelijkssluiting/aangaan
geregistreerd
partnerschap
of
ontbinding
huwelijk/geregistreerd partnerschap ontleend zijn
Beschrijving van het document waaraan de
gegevens over huwelijkssluiting/aangaan
geregistreerd partnerschap of ontbinding
huwelijk/geregistreerd
partnerschap
ontleend zijn
Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot
de
elementen
van
de
categorie
Huwelijk/Geregistreerd partnerschap

De administratieve gegevens 55.81.10, 55.81.20, 55.82.10 en
55.82.30 worden verstrekt om het huwelijksverleden te
achterhalen; om de status van een huwelijk te onderzoeken.
Daarnaast worden deze gegevens gebruikt om deelnemers te
identificeren en te verifiëren.
06

OVERLIJDEN

Dit gegeven wordt verstrekt om de uitkering te bepalen voor de
nabestaanden en om te voorkomen dat overleden deelnemers
worden aangeschreven.
06.08.10

Datum overlijden
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07

INSCHRIJVING

07.69.10

07.70.10

07.87.10

08

Gemeente waar de persoonskaart zich
bevindt
Dit gegeven is noodzakelijk voor om de
gemeente te achterhalen waar de
persoonskaart
zich
bevindt.
De
persoonskaart is relevant voor niet
geconverteerde gegevens.
Indicatie geheim
Met dit gegeven wordt aangeduid of een
ingeschrevene
de
gemeente
heeft
verzocht om zijn of haar gegevens niet te
verstrekken aan derden en/of aan kerken.
Indien dit het geval is, kan het
pensioenfonds/-verzekeraar aanvullende
maatregelen treffen om de privacy van de
ingeschrevene te waarborgen.
PK-gegevens volledig meegeconverteerd
Dit gegeven geeft aan of de gemeente bij
de conversie alle kindgegevens van de
persoonskaart heeft opgenomen in de
GBA.

VERBLIJFPLAATS

08.09.10
08.10.20
08.10.30
08.11.10
08.11.15
08.11.20
08.11.30
08.11.40
08.11.50
08.11.60
08.11.70
08.11.80
08.11.90
08.12.10
08.13.10
08.13.20
08.13.30
08.13.40
08.13.50

Gemeente van inschrijving
Gemeentedeel
Datum aanvang adreshouding
Straatnaam
Naam openbare ruimte
Huisnummer
Huisletter
Huisnummertoevoeging
Aanduiding bij huisnummer
Postcode
Woonplaatsnaam
Identificatiecode verblijfplaats
Identificatiecode nummeraanduiding
Locatiebeschrijving
Land adres buitenland
Datum aanvang adres buitenland
Regel 1 adres buitenland
Regel 2 adres buitenland
Regel 3 adres buitenland
De gegevens “08.13.30 Regel 1 adres
buitenland”, “08.13.40 Regel 2 adres
buitenland” en ”08.13.50 Regel 3 adres
buitenland 3” zijn noodzakelijk om
personen behorende tot de doelgroep in
het buitenland te kunnen traceren in
verband
met
het
uitkeren
van
uitkeringsrechten.
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58

VERBLIJFPLAATS

Historische verblijfplaatsgegevens worden verstrekt voor het geval
de pensioenuitvoerder met oude adresgegevens van een
deelnemer wordt geconfronteerd die de werkgever heeft
opgegeven.
58.09.10
58.10.20
58.10.30
58.11.10
58.11.15
58.11.20
58.11.30
58.11.40
58.11.50
58.11.60
58.11.70
58.11.80
58.11.90
58.12.10
58.13.10
58.13.20
58.13.30
58.13.40
58.13.50
09

Gemeente van inschrijving
Gemeentedeel
Datum aanvang adreshouding
Straatnaam
Naam openbare ruimte
Huisnummer
Huisletter
Huisnummertoevoeging
Aanduiding bij huisnummer
Postcode
Woonplaatsnaam
Identificatiecode verblijfplaats
Identificatiecode nummeraanduiding
Locatiebeschrijving
Land adres buitenland
Datum aanvang adres buitenland
Regel 1 adres buitenland
Regel 2 adres buitenland
Regel 3 adres buitenland

KIND

Deze gegevens zijn noodzakelijk om de uitkering van het kind te
bepalen voor nabestaandenpensioen ten behoeve van het kind.
De gegevens uit categorie kind dienen te worden verwijderd zodra
een kind niet meer tot de doelgroep behoort, d.w.z. een kind heeft
geen pensioenaanspraak of -recht meer.
09.01.10
09.01.20
09.02.10
09.02.20
09.02.30
09.02.40
09.03.10

A-nummer kind
Burgerservicenummer kind
Voornamen kind
Adellijke titel/predikaat kind
Dit gegeven wordt verstrekt voor de
correcte aanschrijving van personen.
Voorvoegsel geslachtsnaam kind
Geslachtsnaam kind
Geboortedatum kind
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2

De premiepensioeninstellingen

Op 1 januari 2011 is in de Pensioenwet (PW) een nieuw type
pensioenuitvoerder toegevoegd namelijk de
premiepensioeninstelling (PPI). De PPI is geïntroduceerd in de Wet
introductie premiepensioeninstellingen (Stb. 2010, 885).
Kenmerkend voor een premiepensioeninstelling is dat zij
weliswaar pensioenregelingen uitvoert, maar daarbij geen
risico’s mag verzekeren, zoals langlevenrisico, overlijdensrisico
en arbeidsongeschiktheidsrisico.
De premiepensioeninstelling is louter bedoeld voor de uitvoering
van de zogeheten beschikbare premieregelingen (DC:defined
contribution) en dan nog slechts tijdens de opbouwfase. Doordat
naar Nederlands arbeidsrecht
pensioen in beginsel een
levenslange uitkering moet zijn, moet de
premiepensioeninstelling aan het einde van de opbouwfase de opgebouwde
waarde overdragen aan een pensioenuitvoerder die wel
genoemd
risico’s
mag
verzekeren,
zoals
een
pensioenverzekeraar.
Dit
betekent
dat
de
premiepensioeninstelling geen ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en een arbeidsongeschiktheidspensioen uitvoert zoals
een pensioenverzekeraar.
Wanneer de pensioendeelnemer met pensioen gaat wordt de
waarde van het belegde kapitaal bij een pensioenverzekeraar
ondergebracht. Aan de verzekerde, voormalige deelnemer,
wordt vervolgens maandelijks een pensioenbedrag uitgekeerd
(pensioenuitkering).
In de praktijk treedt de premiepensioeninstelling vaak ook op
als
gemachtigde
van
een
pensioenverzekeraar
die
ouderdomspensioen,
nabestaandenpensioen
en
arbeidsongeschiktheidspensioen uitvoert voor de deelnemer van een
premiepensioeninstelling. Deze pensioenverzekeraar heeft als
bijzondere derde recht op systematische gegevensverstrekking
uit de GBA. Daarvoor kan de pensioenverzekeraar zelf of de
premiepensioeninstelling
instelling
als
gemachtigde
een
zelfstandige autorisatie en aansluiting krijgen op het GBAnetwerk. De premiepensioeninstelling beschikt hiermee over 2
autorisaties, namelijk een autorisatie als premiepensioeninstelling en een autorisatie als gemachtigde van een
pensioenverzekeraar. Op deze wijze is bij verstrekking van
gegevens aan de premiepensioeninstelling transparant in welke
hoedanigheid de premiepensioeninstelling optreedt.
2.1

Taken

De taak van de premiepensioeninstelling is zoals boven
aangegeven uitsluitend het door middel van de ingelegde
premies van de deelnemers opbouwen van een belegd kapitaal.
De deelnemers en gewezen deelnemers hebben hiermee een
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zogenaamde premiepensioenvordering als bedoeld in artikel 1.1
van de Wet op het financieel toezicht.
Tevens verplicht de pensioenwet in de artikelen 38 tot en met 44
de premiepensioeninstelling uitdrukkelijk bepaalde informatie
aan de deelnemers en gewezen deelnemer te verstrekken. Zo
moet periodiek een pensioenoverzicht (UPO) verstuurd worden
aar de deelnemers, gewezen deelnemers (slapers) en gewezen
partners.
2.2

Doelgroep

2.3

Wettelijke grondslag

2.4

Wijze van verstrekken van gegevens

De doelgroep bestaat uit de deelnemers zelf (premiebetalers)
en gewezen deelnemers (slapers).
Tot de doelgroep behoren ook de gewezen partners van de
deelnemer. Deze hebben na scheiding aanspraak op een
bijzonder partnerpensioen. De premiepensioeninstelling moet
een gedeelte van het opgebouwde pensioenkapitaal bestemmen
voor
de
aankoop
van
deze
pensioenrechten.
De
premiepensioeninstelling moet daarom weten wie deze gewezen
partners zijn.
Ten slotte is het mogelijk na het overlijden van de deelnemer
gegevens van kinderen op te vragen. Dit is toegestaan indien
het pensioenreglement pensioenaanspraak van kinderen
mogelijk maakt en de deelnemer geen nabestaandenpensioen bij
een verzekeraar heeft afgesloten.
De premiepensioeninstelling is een pensioenuitvoerder in de zin
van de Pensioenwet die ingevolge artikel 99 van de Wet GBA jo
artikel 68b Besluit GBA is aangewezen als bijzondere derde.
De premiepensioeninstelling komt in aanmerking voor
systematische gegevensverstrekking uit de GBA.
De
wettelijke
grondslag
voor
autorisatie
van
de
premiepensioeninstelling
in
ruime
zin
is
“de
pensioenovereenkomst” als bedoeld in de Pensioenwet (hierna:
PW).
De
wettelijke
grondslag
in
enge
zin
is
“de
uitvoeringsovereenkomst” als bedoeld in de PW, die de
werkgever met een premiepensioeninstelling heeft afgesloten.
Beide overeenkomsten zijn in dit rapport elders uitgelegd.

Het is noodzakelijk dagelijks een actueel beeld te hebben van
deze doelgroep in verband met het feit dat bepaalde
gebeurtenissen zoals overlijden
gevolgen hebben voor de
rechten en verplichtingen van de betrokken partijen in een
pensioenregeling.
Daarom kunnen afnemersindicaties deelnemers, gewezen
deelnemers en gewezen partners worden geplaatst op verzoek
van de premiepensioeninstelling.
De premiepensioeninstelling krijgt spontane verstrekking van
gegevens die zijn opgenomen in bijlage IV.
In het geval dat een ingeschrevene over wie gegevens verstrekt
worden geen premiepensioenvordering meer heeft, dient bij de
persoonslijst van die ingeschrevene geen afnemersindicatie
(meer) voor te komen van de premiepensioeninstelling.
Hetzelfde geldt wanneer de premiepensioeninstelling geen
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informatie meer behoeft te verzenden aan de doelgroep.
Wanneer
deze
situatie
zich
voordoet
verzoekt
de
premiepensioeninstelling de eerder geplaatste afnemersindicatie
van de persoonslijst van de ingeschrevene te verwijderen.
De verstrekking van gegevens op verzoek aan de
premiepensioeninstelling
De premiepensioeninstelling mag tevens op verzoek gegevens
opvragen uit de GBA. Het betreft dezelfde personen bij wie een
afnemersindicatie mag worden geplaatst. Daarnaast mogen
gegevens worden gevraagd over personen die menen een
premiepensioenvordering te hebben. Deze claim wordt door de
premiepensioeninstelling onderzocht op juistheid.
De gegevens die verstrekt kunnen worden zijn opgenomen in
bijlage V.
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Bijlage IV Premiepensioeninstellingen

Gegevensset spontane mutaties
RUBRIEK
01

SOORT OMSCHRIJVING

PERSOON

De gegevens uit deze categorie worden gebruikt ter identificatie en
voor de juiste aanschrijving van personen. Deze gegevens zijn
noodzakelijk om een persoon te kunnen aanschrijven, voor
eenduidige identificatie van een persoon en om eventueel een
persoon te kunnen traceren in het buitenland.
01.01.10
01.01.20

01.02.10
01.02.20
01.02.30
01.02.40
01.03.10
01.04.10
01.61.10
05

A-nummer persoon
Burgerservicenummer persoon
Dit gegeven wordt verstrekt o.g.v. het
Besluit gebruik sofi-nummer (BSN) Wet .
Hierin staat dat BSN bij de verwerking
van persoonsgegevens ter uitvoering van
pensioenregelingen kan worden gebruikt
door pensioenuitvoerders. Dit gegeven
wordt gebruikt ter identificatie van
personen.
Voornamen persoon
Adellijke titel/predikaat persoon
Dit gegeven wordt verstrekt voor de
correcte aanschrijving van personen.
Voorvoegsel geslachtsnaam persoon
Geslachtsnaam persoon
Geboortedatum persoon
Geslachtsaanduiding
Dit gegeven wordt verstrekt wegens de
correcte aanschrijving van personen.
Aanduiding naamgebruik

HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

Huwelijksgegevens van een persoon zijn noodzakelijk om de duur
van een huwelijk/geregistreerd partnerschap vast te stellen in
verband met het bepalen van de hoogte van het bedrag dat aan
een gewezen echtgenoot/geregistreerd echtgenoot/geregistreerd
partner moet worden uitgekeerd voor de aankoop van een
partnerpensioen dat na scheiding ontstaat.
05.01.10
05.01.20

A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner
Burgerservicenummer
echtgenoot/geregistreerd partner
Dit gegeven wordt verstrekt o.g.v. het
Besluit gebruik sofi-nummer (BSN) Wbp.
Hierin staat dat BSN bij de verwerking
van persoonsgegevens ter uitvoering van
pensioenregelingen kan worden gebruikt
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05.02.10
05.02.20
05.02.30
05.02.40
05.03.10
05.06.10

05.07.10

05.07.40

06

door pensioenuitvoerders. Dit gegeven
wordt gebruikt ter identificatie van
personen.
Voornamen echtgenoot/geregistreerd
partner
Adellijke titel/predikaat persoon
Dit gegeven wordt verstrekt voor de
correcte aanschrijving van personen.
Voorvoegsel
geslachtsnaam
echtgenoot/geregistreerd partner
Geslachtsnaam
echtgenoot/geregistreerd
partner
Geboortedatum
echtgenoot/geregistreerd
partner
Datum
huwelijkssluiting/aangaan
geregistreerd partnerschap
Dit gegeven is nodig om te bepalen of de
persoon nog getrouwd/geregistreerd is.
Dit gegeven geeft de datum van de
sluiting
van
het
huidige
huwelijk/geregistreerd partnerschap aan.
De duur van een huwelijk/geregistreerd
partnerschap kan bepalend zijn voor de
hoogte
het
bedrag
van
de
premiepensioenvordering van de gewezen
echtgenoot/geregistreerd partner.
Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd
partnerschap
Dit gegeven is nodig om te bepalen hoe
lang
een
huwelijk/geregistreerd
partnerschap heeft geduurd. De duur van
een huwelijk/geregistreerd partnerschap
kan bepalend zijn voor de hoogte van het
bedrag van de premiepensioenvordering
van de gewezen echtgenoot/geregistreerd
partner. Dit gegeven kan uit een
opsomming van ontbindingen bestaan en
geeft tenminste de ontbinding van het
laatste
huwelijk/geregistreerd
partnerschap aan.
Reden ontbinding huwelijk/geregistreerd
partnerschap
Dit gegeven wordt verstrekt, zodat
pensioenuitvoerders weten of er sprake is
van een scheiding of een overlijden.

OVERLIJDEN

06.08.10

Datum overlijden
Voorkomt aanschrijven van overleden
deelnemers. Bovendien is het een signaal of
kontakt moet worden opgenomen met
eventuele aanspraakgerechtigden.
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07

INSCHRIJVING

07.70.10

08

Indicatie geheim
Met dit gegeven wordt aangeduid of een
ingeschrevene
de
gemeente
heeft
verzocht om zijn of haar gegevens niet te
verstrekken aan derden en/of aan kerken.
Indien dit het geval is, kan een
pensioenuitvoerder
aanvullende
maatregelen treffen om de privacy van de
ingeschrevene te waarborgen.

VERBLIJFPLAATS

08.09.10
08.10.20
08.10.30
08.11.10
08.11.15
08.11.20
08.11.30
08.11.40
08.11.50
08.11.60
08.11.70
08.11.80
08.11.90
08.12.10
08.13.10
08.13.20
08.13.30
08.13.40
08.13.50

Gemeente van inschrijving
Gemeentedeel
Datum aanvang adreshouding
Straatnaam
Naam openbare ruimte
Huisnummer
Huisletter
Huisnummertoevoeging
Aanduiding bij huisnummer
Postcode
Woonplaatsnaam
Identificatiecode verblijfplaats
Identificatiecode nummeraanduiding
Locatiebeschrijving
Land adres buitenland
Datum aanvang adres buitenland
Regel 1 adres buitenland
Regel 2 adres buitenland
Regel 3 adres buitenland
De gegevens “08.13.30 Regel 1 adres
buitenland”, “08.13.40 Regel 2 adres
buitenland” en ”08.13.50 Regel 3 adres
buitenland 3” zijn noodzakelijk om
personen behorende tot de doelgroep in
het buitenland te kunnen traceren in
verband
met
het
uitkeren
van
uitkeringsrechten.
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Bijlage V Premiepensioeninstellingen

Gegevensset vulbericht
RUBRIEK
55

SOORT

OMSCHRIJVING

HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

55.06.10

Datum
huwelijkssluiting/aangaan
geregistreerd partnerschap
Dit gegeven is noodzakelijk om de duur
van
een
huwelijk/geregistreerd
partnerschap te kunnen vaststellen.
Dit historische gegeven wordt in het
vulbericht spontaan mee verstrekt om af
te stemmen, m.a.w. het eigen bestand te
vergelijken met de GBA.
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Bijlage VI Premiepensioeninstellingen

Gegevensset voor bevraging op verzoek
RUBRIEK
01

SOORT

OMSCHRIJVING

PERSOON

De gegevens uit deze categorie worden gebruikt ter identificatie en
voor de juiste aanschrijving van personen. Deze gegevens zijn
noodzakelijk om een persoon te kunnen aanschrijven, voor
eenduidige identificatie van een persoon en om eventueel een
persoon te kunnen traceren in het buitenland.
01.01.10
01.01.20

01.02.10
01.02.20
01.02.30
01.02.40
01.03.10
01.03.20
01.03.30
01.04.10
01.61.10
01.85.10

A-nummer persoon
Burgerservicenummer persoon
Dit gegeven wordt verstrekt o.g.v. het
Besluit gebruik sofi-nummer (BSN) Wbp.
Hierin staat dat BSN bij de verwerking
van persoonsgegevens ter uitvoering van
pensioenregelingen kan worden gebruikt
door pensioenuitvoerders. Dit gegeven
wordt gebruikt ter identificatie van
personen.
Voornamen persoon
Adellijke titel/predikaat persoon
Dit gegeven wordt verstrekt voor de
correcte aanschrijving van personen.
Voorvoegsel geslachtsnaam persoon
Geslachtsnaam persoon
Geboortedatum persoon
Geboorteplaats persoon
Geboorteland persoon
Geslachtsaanduiding
Dit gegeven wordt verstrekt voor de
correcte aanschrijving van personen.
Aanduiding naamgebruik
Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot
de elementen van de categorie Persoon
Dit gegeven is noodzakelijk als de
pensioenuitvoerder zelf de historie van
deze categorie bijhoudt.
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51

PERSOON

De historische gegevens van persoon kunnen van belang zijn voor
een eenduidige identificatie van een deelnemer in verband met
wijzigingen van deze gegevens in de periode dat men geween
deelnemer (slaper) was, bijvoorbeeld als een persoon van naam
of van geslacht is veranderd. Tevens kan door middel van deze
historische gegevens een dubbele inschrijving van een deelnemer
worden voorkomen.
51.02.10
51.02.20
51.02.30
51.02.40
51.04.10

51.61.10
51.85.10

04

Voornamen persoon
Adellijke titel/predikaat persoon
Dit gegeven wordt verstrekt voor de
correcte aanschrijving van personen.
Voorvoegsel geslachtsnaam persoon
Geslachtsnaam persoon
Geslachtsaanduiding
Dit gegeven wordt historisch verstrekt om
een persoon die een geslachtsverandering
heeft ondergaan eenduidig te kunnen
identificeren.
Aanduiding naamgebruik
Ingangsdatum geldigheid met betrekking tot
de elementen van de categorie Persoon
Dit gegeven is noodzakelijk indien de
pensioenuitvoerder de historie van deze
categorie wil controleren (chronologisch
bijhouden).

NATIONALITEIT

Dit gegeven wordt verstrekt om de deelnemers in hun eigen taal te
kunnen aanschrijven.
04.05.10
05

Nationaliteit

HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

Huwelijksgegevens van een persoon zijn noodzakelijk om de duur
van een huwelijk/geregistreerd partnerschap vast te stellen in
verband met het bepalen van de hoogte van het bedrag dat aan
een gewezen echtgenoot/geregistreerd echtgenoot/geregistreerd
partner moet worden uitgekeerd voor de aankoop van een
partnerpensioen dat na scheiding ontstaat.
05.01.10
05.01.20
05.02.10
05.02.20

05.02.30

A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner
Burgerservicenummer
echtgenoot/geregistreerd partner
Voornamen
echtgenoot/geregistreerd
partner
Adellijke
titel/predikaat
echtgenoot/geregistreerd partner
Dit gegeven wordt verstrekt voor de
correcte aanschrijving van personen.
Voorvoegsel
geslachtsnaam
echtgenoot/geregistreerd partner
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05.02.40
05.03.10
05.06.10

05.07.10

05.07.40

06

Geslachtsnaam
echtgenoot/geregistreerd
partner
Geboortedatum
echtgenoot//geregistreerd
partner
Datum
huwelijkssluiting/aangaan
geregistreerd partnerschap
Dit gegeven is nodig om te bepalen of de
persoon
nog
getrouwd/geregistreerd
partner is. Dit gegeven geeft de datum
van
de
sluiting
van
het
huidige
huwelijk/geregistreerd partnerschap aan.
De duur van een huwelijk/geregistreerd
partnerschap is bepalend voor de hoogte
van de pensioenuitkering.
Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd
partnerschap
Dit gegeven is nodig om te bepalen hoe
lang
een
huwelijk/geregistreerd
partnerschap heeft geduurd. De duur van
een huwelijk/geregistreerd partnerschap
is bepalend voor de hoogte van de
pensioenuitkering. Dit gegeven kan uit
een opsomming van ontbindingen bestaan
en geeft tenminste de ontbinding van het
laatste huwelijk/geregistreerd partnerschap aan.
Reden ontbinding huwelijk/geregistreerd
partnerschap
Dit gegeven wordt verstrekt, zodat
pensioenuitvoerders weten of er sprake is
van een scheiding of een overlijden. Een
dergelijke reden is vervolgens van invloed
op de hoogte van de premiepensioenvordering.

OVERLIJDEN

Voorkomt aanschrijven van overleden deelnemers. Bovendien is
het een signaal of kontakt moet worden opgenomen met eventuele
aanspraakgerechtigden.
06.08.10
07

Datum overlijden

INSCHRIJVING

07.70.10

Indicatie geheim
Met dit gegeven wordt aangeduid of een
ingeschrevene
de
gemeente
heeft
verzocht om zijn of haar gegevens niet te
verstrekken aan derden en/of aan kerken.
Indien
dit
het
geval
is,
kunnen
pensioenuitvoerders aanvullende maatregelen treffen om de privacy van de
ingeschrevene te waarborgen.
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08

VERBLIJFPLAATS

08.09.10
08.10.20
08.10.30
08.11.10
08.11.15
08.11.20
08.11.30
08.11.40
08.11.50
08.11.60
08.11.70
08.11.80
08.11.90
08.12.10
08.13.10
08.13.20
08.13.30
08.13.40
08.13.50

58

Gemeente van inschrijving
Gemeentedeel
Datum aanvang adreshouding
Straatnaam
Naam openbare ruimte
Huisnummer
Huisletter
Huisnummertoevoeging
Aanduiding bij huisnummer
Postcode
Woonplaatsnaam
Identificatiecode verblijfplaats
Identificatiecode nummeraanduiding
Locatiebeschrijving
Land adres buitenland
Datum aanvang adres buitenland
Regel 1 adres buitenland
Regel 2 adres buitenland
Regel 3 adres buitenland
De gegevens “08.13.30 Regel 1 adres
buitenland”, “08.13.40 Regel 2 adres
buitenland” en ”08.13.50 Regel 3 adres
buitenland 3” zijn noodzakelijk om
personen behorende tot de doelgroep in
het buitenland te kunnen traceren in
verband
met
het
uitkeren
van
uitkeringsrechten.

VERBLIJFPLAATS

Historische verblijfplaatsgegevens worden verstrekt voor het geval
de pensioenuitvoerder met oude adresgegevens van een
deelnemer wordt geconfronteerd die de werkgever heeft
opgegeven.
58.09.10
58.10.20
58.10.30
58.11.10
58.11.15
58.11.20
58.11.30
58.11.40
58.11.50
58.11.60
58.11.70
58.11.80
58.11.90
58.12.10
58.13.10
58.13.20
58.13.30
58.13.40

Gemeente van inschrijving
Gemeentedeel
Datum aanvang adreshouding
Straatnaam
Naam openbare ruimte
Huisnummer
Huisletter
Huisnummertoevoeging
Aanduiding bij huisnummer
Postcode
Woonplaatsnaam
Identificatiecode verblijfplaats
Identificatiecode nummeraanduiding
Locatiebeschrijving
Land adres buitenland
Datum aanvang adres buitenland
Regel 1 adres buitenland
Regel 2 adres buitenland
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58.13.50
09

Regel 3 adres buitenland

KIND

Deze gegevens zijn noodzakelijk om te kunnen bepalen of wezen
zijn die mogelijk geldelijke aanspraken hebben ten opzichte van de
premiepensioeninstelling
09.01.10
09.01.20
09.02.10
09.02.30
09.02.40
09.03.10

A-nummer kind
Burgerservicenummer kind
Voornamen kind
Voorvoegsel geslachtsnaam kind
Geslachtsnaam kind
Geboortedatum kind
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