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Inleiding 

Uit naam van Stichting Pensioenfonds Avebe (hierna ‘het pensioenfonds’) worden persoonsgegevens van aanspraak- en 
pensioengerechtigden (hierna ‘betrokkenen’ of ‘betrokkene’) van het pensioenfonds verwerkt. Het pensioenfonds hecht grote 
waarde aan het beschermen van deze persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens van betrokkenen dient 
daarom zorgvuldig en in lijn met wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens te gebeuren.  

In dit Privacybeleid van het pensioenfonds worden de kaders beschreven die het pensioenfonds stelt aan de verwerking van 
persoonsgegevens. Deze kaders zijn opgesteld rekening houdend met: 

■ 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 (Algemene Verordening Gegevensbescherming of ‘AVG’). De AVG is 
op 25 mei 2018 in werking getreden; 

■ De Uitvoeringswet AVG die op 25 mei 2018 in werking is getreden. 

Mochten de door het pensioenfonds opgestelde kaders onverhoopt leiden tot strijdigheid met de AVG of de Uitvoeringswet 

AVG dan prevaleert de AVG respectievelijk de Uitvoeringswet AVG  
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  Artikel 1. Uitgangspunten en definities 

AVG 
Algemene Verordening Gegevensbescherming 

Datalek  
Een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot vernietiging, het verlies, de wijziging of de 
ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, of opgeslagen of anderszins verwerkte 
gegevens 

Persoonsgegevens  
Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 

Betrokkene  
Degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft. 

Verwerken van persoonsgegevens  

De AVG is van toepassing op verwerkingen van persoonsgegevens. Onder een verwerking wordt verstaan: ‘een bewerking of 

een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet 

uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of 

wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter 

beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.’ 

Verwerkingsverantwoordelijke  

Onder verwerkingsverantwoordelijke wordt verstaan: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met 

andere het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Het pensioenfonds is 

(eind)verantwoordelijke voor de verwerkingen van persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen van verwerking vast. 

Het pensioenfonds is daarmee aan te merken als een verwerkingsverantwoordelijke.  

Verwerker  

Een verwerker is degene die ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. Bij een 

verwerker gaat het altijd om een natuurlijke persoon of organisatie buiten het pensioenfonds. De verwerker heeft geen 

zeggenschap over de persoonsgegevens en voert verwerkingen uit op instructies van het pensioenfonds.  

In het verwerkingsregister van het pensioenfonds (zie artikel 9 van dit Privacybeleid) zijn de verwerkers voor het 
pensioenfonds opgenomen. 

Een verwerker dient afdoende garanties te geven met betrekking tot het toepassen van passende technische en 
organisatorische maatregelen. Het pensioenfonds legt de afspraken met verwerkers vast in een schriftelijke 
verwerkersovereenkomst (zie artikel 10 van dit Privacybeleid). 

Monitoring Privacybeleid  

Het pensioenfonds zorgt voor inbedding van het Privacybeleid in het integraal risicomanagement van het pensioenfonds. Dit 

betekent dat het Privacybeleid ten minste jaarlijks door het pensioenfonds wordt gemonitord, geëvalueerd en indien nodig 

geactualiseerd. Daarnaast draagt het bestuur zorg voor een cultuur binnen het bestuur waarin zorgvuldig en verstandig 

wordt omgegaan met persoonsgegevens. Deze cultuur draagt het bestuur tevens uit naar overige fondsorganen en 

uitbestedingspartners. 
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Artikel 2. Doeleinden van de verwerking 

Het pensioenfonds verwerkt persoonsgegevens van betrokkenen voor de volgende doeleinden: 

■ Het uitvoeren van de tussen de werkgever en de werknemer overeengekomen pensioenovereenkomst; 

■ Het voldoen aan wettelijke verplichtingen; 

■ Het verstrekken van (wettelijke) communicatie aan betrokkene(n); 

■ Het waarborgen van de veiligheid en integriteit van het pensioenfonds, daarbij ook inbegrepen het onderkennen, 
voorkomen, onderzoeken of bestrijden van strafbare of laakbare gedragingen gericht tegen het pensioenfonds en 
andere betrokkene(n). 

Artikel 3. Categorieën van persoonsgegevens 

Namens het pensioenfonds worden de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerkt: 

■ Naam; 

■ Adres; 

■ Geboortedatum; 

■ BSN nummer; 

■ Geslacht; 

■ Burgerlijke staat; 

■ Telefoonnummer; 

■ E-mailadres; 

■ Bankrekeningnummer: 

■ Indien van toepassing, handelingsonbekwamen; 

■ Indien van toepassing, strafrechtelijke vermoedens/ gegronde verdenkingen; 

■ Indien van toepassing, vrijwillige voortzetting  

■ Indien van toepassing, de mate van arbeidsongeschiktheid; 

■ Loon- en dienstverband gegevens; 

■ Persoonsgegevens partner en ex-partner; 

■ Persoonsgegevens kinderen; 

■ Datum van scheiding; 

■ Datum van overlijden. 
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Deze categorieën van persoonsgegevens worden ontvangen van: 

■ De betrokkene(n) zelf; 

■ De belastingdienst; 

■ Het UWV; 

■ De werkgever Avebe U.A; 

■ De werkgever Avéris Seeds; 

■ De gemeentelijke basisadministratie; 

■ Andere pensioenuitvoerders; 

■ Andere natuurlijke personen, instellingen en organisaties, die door betrokkene(n) gemachtigd zijn tot het verstrekken 
van gegevens. 

Ter zake van het ontvangen van persoonsgegevens verstrekt het pensioenfonds - voor zover betrokkene(n) niet reeds over 
deze informatie beschikt – de informatie als bedoeld in artikel 14 van de AVG. 

Artikel 4. Categorieën van betrokkenen 

Namens het pensioenfonds worden voor de volgende categorieën van betrokkenen persoonsgegevens verwerkt:  

■ Leden van de organen van het pensioenfonds; 

■ Deelnemers; 

■ Gewezen deelnemers; 

■ Partners van (gewezen) deelnemers of pensioengerechtigden 

■ Gewezen partners van (gewezen) deelnemers of pensioengerechtigden; 

■ Pensioengerechtigden; 

■ Overige aanspraakgerechtigden. 

Gegevens van overleden personen zijn geen persoonsgegevens in de zin van de AVG. Het pensioenfonds gaat uiteraard 
zorgvuldig met deze gegevens om. 

Artikel 5. Beginselen voor verwerking 

Bij het verwerken van persoonsgegevens door of namens het pensioenfonds worden de hierna opgenomen beginselen in acht 
genomen. Deze beginselen vloeien voort uit artikel 5 en 6 van de AVG.  

Het pensioenfonds communiceert aan betrokkenen over deze beginselen in duidelijke en eenvoudige taal middels haar 
privacyverklaring die opgenomen is op de website van het pensioenfonds.  
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1. Rechtmatige grondslag, behoorlijkheid en transparantie 

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op een wijze die rechtmatig, behoorlijk en transparant is. De verwerking 
van persoonsgegevens door het pensioenfonds is gelegen in één van de volgende rechtmatige grondslagen: 

a De ondubbelzinnige toestemming van betrokkene; 

b De uitvoering van de overeenkomst waarbij de betrokkene partij is; 

c Een wettelijke verplichting van het pensioenfonds; 

d Het gerechtvaardigd belang van het pensioenfonds. 

2. Doeleinden 

De verwerking van persoonsgegevens mag alleen plaatsvinden voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en 
gerechtvaardigde doeleinden gebeuren. Het bestuur heeft die doeleinden concreet vastgesteld, omschreven en vastgelegd in 
artikel 2.  

3. Minimale gegevensverwerking 

De verwerking van persoonsgegevens wordt beperkt tot wat noodzakelijk is om de in artikel 2 gestelde doeleinden te 
bereiken. Het pensioenfonds streeft er naar om persoonsgegevens zo snel mogelijk te aggregeren, anonimiseren en te 
wissen. 

4. Juist en actueel  

Het pensioenfonds draagt er actief zorg voor dat de verwerkte persoonsgegevens juist en actueel zijn en neemt daar alle 

redelijke maatregelen voor. Deze maatregelen betreffen onder andere plausibiliteitscontroles die worden uitgevoerd op de 

aangeleverde gegevens; 

Het hanteren van het vier ogen principe op uitgevoerde mutaties; 

De jaarlijkse accountantscontrole 

Beoordelen ISAE 3402 type II rapportages en risicorapportages 

Beoordelen SLA rapportages.  

5. Opslagbeperking 

Het pensioenfonds bewaart – met inachtneming van de wettelijke bepalingen - persoonsgegevens niet langer dan 
noodzakelijk is voor het bereiken van de in artikel 2 gestelde doeleinden.  

6. Integriteit en vertrouwelijkheid 

Ter borging van integriteit en vertrouwelijkheid worden bij de verwerking van persoonsgegevens passende technische en 
organisatorische maatregelen genomen. Het beleid ten aanzien van passende technische en organisatorische maatregelen 
is nader omschreven in artikel 7. 

Artikel 6. Rechten van betrokkenen 

Een belangrijke voorwaarde voor het verwerken van persoonsgegevens is dat de verwerking rechtmatig, behoorlijk en 
transparant is. Om daarvoor te zorgen worden betrokkenen op een heldere en volledige wijze over het verwerken van hun 
persoonsgegevens en over hun rechten geïnformeerd.  
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Rechten van betrokkene 

Een betrokkene heeft op grond van de AVG de volgende rechten:  

■ Recht op inzage (artikel 15 AVG); 

■ Recht op rectificatie (artikel 16 AVG); 

■ Recht op gegevenswissing/vergetelheid (artikel 17 AVG); 

■ Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG); 

■ Recht op overdraagbaarheid van gegevens (dataportabiliteit) (artikel 20 AVG); 

■ Recht van bezwaar (artikel 21 AVG); 

Identificatie 

Alvorens een verzoek van betrokkenen in behandeling wordt genomen, vindt identificatie van betrokkenen plaats. Hiermee 
wordt voorkomen dat er onrechtmatig/ongeoorloofd gebruik wordt gemaakt van de identiteit van een betrokkene.  

Termijn 

Verzoeken van betrokkenen worden binnen één maand na ontvangst van het verzoek afgehandeld. De termijn kan verlengd 
worden met maximaal één maand. Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, wordt betrokkene hiervan op de 
hoogte gesteld.  

Niet honoreren verzoek 

Indien het pensioenfonds een verzoek van betrokkene niet honoreert, dan wordt dit binnen een maand aan betrokkene 
medegedeeld met de reden van weigering en informatie over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens en beroep in te stellen bij de rechter.  

Kosten 

Er worden geen kosten in rekening gebracht bij de betrokkene voor behandeling van het verzoek, tenzij het verzoek 
buitensporig is.  

Profilering 

Het pensioenfonds maakt geen gebruik van profilering. Onder ‘profilering’ wordt verstaan: elke vorm van geautomatiseerde 
verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een 
natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, 
gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te 
voorspellen (Artikel 4 lid 4 AVG). 
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Artikel 7. Technische en organisatorische maatregelen 

Integriteit en vertrouwelijkheid 

In het kader van het beginsel van integriteit en vertrouwelijkheid worden door middel van passende technische en 
organisatorische beveiligingsmaatregelen persoonsgegevens beschermd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en 
tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. 

Technische en organisatorische maatregelen (algemeen) 

Bij het vaststellen van technische en organisatorische maatregelen houdt het pensioenfonds rekening met de aard, de 
omvang, de context en het doel van de verwerking, alsook met de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor 
de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, om te waarborgen en te kunnen aantonen dat de verwerking in 
overeenstemming is met de AVG. 

Het pensioenfonds heeft momenteel alle technische en het merendeel van de organisatorische maatregelen uitbesteed. 
Uitbestedingen vinden plaats rekening houdend met hetgeen bepaald is in het uitbestedingsbeleid, het IT-beleid, het IT-
risicobeleid en het IT-risicobeheer van het pensioenfonds. Bij het uitbesteden van verwerkingen doet het pensioenfonds, 
conform artikel 10, uitsluitend een beroep op verwerkers die afdoende garanties bieden met betrekking tot het toepassen van 
passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking aan de vereisten van de AVG voldoet en de 
bescherming van de rechten van betrokkene is gewaarborgd. 

Privacy by default 

Het pensioenfonds treft, zowel bij de bepaling van de verwerkingsmiddelen als bij de verwerking zelf, passende technische 
en organisatorische maatregelen. Hierbij wordt rekening gehouden met de criteria als genoemd in de paragraaf technische 
en organisatorische maatregelen (algemeen), de stand van de techniek en de uitvoeringskosten.  

Deze passende technische en organisatorische maatregelen moeten ervoor zorgen dat: 

■ In beginsel alleen persoonsgegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn voor de in artikel 2 beschreven doeleinden; 

■ De nodige waarborgen in de verwerking worden ingebouwd om de naleving van de AVG te borgen en de rechten van 
betrokkenen te beschermen.  

Privacy by design 

Het pensioenfonds neemt bij het ontwerpen van processen, producten en diensten privacy vanaf het begin stadium (ontwerp) 
mee en definieert voorwaarden vanuit privacy perspectief om de nakoming van de verplichtingen uit de AVG te borgen. 

Beveiligingsmaatregelen 

Het pensioenfonds treft passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd 
beveiligingsniveau te waarborgen. Hierbij wordt rekening gehouden met de criteria als hiervoor genoemd in de paragraaf 
privacy by default.  

Deze technische en organisatorische maatregelen omvatten – waar passend – onder meer: 

■ De pseudonimisering en versleuteling van persoonsgegevens; 

■ Het vermogen om op permanente basis de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de 
verwerkingssystemen en diensten te garanderen. 

■ Het vermogen om bij een fysiek of technisch incident de beschikbaarheid van en de toegang tot de persoonsgegevens 
tijdig te herstellen. Dit betreft het Business Continuïteitsmanagement proces (BCM). Vanuit BCM worden er eisen 
gesteld aan de beschikbaarheid van processen, systemen en data. Een procedure voor het op gezette tijdstippen 
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testen, beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen ter 
beveiliging van de verwerking.  

■ Het toepassen van toegangscontroles/autorisatie management. 

■ Logging van handelingen; 

■ Het maken van back ups. 

■ Beveiliging van transport van persoonsgegevens. 

■ Gescheiden houden van databases omdat gegevens ingezet kunnen worden voor diverse doelen zodat verdere 
verwerking voorkomen wordt. 

■ Het toekennen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

■ Het opstellen van procedures en instructies. 

■ Het geven van trainingen. 

■ Het opstellen van calamiteitplannen. 

Toelichting  

■ Aard van de gegevens: betreffen het reguliere persoonsgegevens, bijzondere persoonsgegevens of gevoelige 
persoonsgegevens; 

■ De risico’s die de verwerking met zich meebrengen: vastgesteld wordt welk risico de betrokkene en de 
verantwoordelijke lopen bij verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens: naarmate het risico toeneemt, 
zullen de maatregelen evenredig verzwaard moeten worden. Denk bij risico’s voor de betrokkene bijvoorbeeld aan 
uitsluiting, identiteitsfraude, verlies van controle over gegevens, discriminatie, identiteitsdiefstal of –fraude, 
reputatieschade, financiële schade en evt. ander economisch nadeel. 

■ Omvang van de verwerking: de gegevens van enkele betrokkenen verwerken is wat anders dan het stelselmatig en op 
grote schaal verwerken van de persoonsgegevens van vele betrokkenen. 

■ Context van de verwerking: Zorg is bijvoorbeeld een andere context waar vertrouwelijkheid over het algemeen hoger zal 
zijn, dan bij schade met name daar waar het gaat om materiële schade. 

■ Het doel van de verwerking: de in artikel 2 beschreven doeleinden. 

■ De stand van de techniek: allereerst wordt vastgesteld welke technische maatregelen op dat moment beschikbaar zijn. 
Achterhaalde technieken worden niet langer als passend geclassificeerd; het pensioenfonds zal bij het bepalen van de 
te nemen technische maatregelen een afstemming moeten vinden tussen de technische faciliteiten die in gebruik zijn bij 
de verwerking en die in gebruik zijn bij de beveiliging van persoonsgegevens; de verantwoordelijke zal deze analyse 
periodiek herhalen. 

■ De uitvoeringskosten: het pensioenfonds maakt een keuze tussen de mogelijke technische en organisatorische 
maatregelen. In alle redelijkheid wordt afgewogen of er een evenredigheid bestaat tussen de kosten van de beveiliging 
en het effect daarvan voor de beveiliging van persoonsgegevens. 

Beleidsregels 

Bij het treffen van passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van persoonsgegevens wordt 
rekening gehouden met de in februari 2013 gepubliceerde beleidsregels inzake de beveiliging van persoonsgegevens. Een 
onderdeel van de beleidsregels is de cyclus die gevolgd wordt in het kader van risicomanagement: 
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Anonimiseren en Pseudonimiseren 

Anonimiseren 

Als gegevens geanonimiseerd worden, dan vallen deze niet meer onder de AVG. Alle identificerende kenmerken zijn dan 
ontdaan van de (directe en indirecte) persoonsgegevens. 

Pseudonimisering 

Als er sprake is van pseudonimiseren, blijft het pseudoniem een persoonsgegeven. Pseudonimiseren is een 
beveiligingsmaatregel. Deze wordt vaak in de AVG benoemd. Als een doel bereikt kan worden door gegevens te 
pseudonimiseren is dat een gewenste beveiligingsmaatregel. In de AVG is pseudonimisering als volgt gedefinieerd: het 
verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene 
kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart 
worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de 
persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld. 

Artikel 8. Datalekken 

Het pensioenfonds meldt datalekken zonder onredelijke vertraging en, indien mogelijk, uiterlijk 72 uur na kennisname aan de 
Autoriteit Persoonsgegevens. De melding van het pensioenfonds voldoet aan de voorwaarden als neergelegd in artikel 33 
AVG.  

De procedures omtrent het melden van datalekken zijn vastgelegd in de Klokkenluiders- en Incidentenregeling.  

■ Het pensioenfonds administreert alle datalekken, ongeacht of een datalek gemeld wordt bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens, in een incidentenregister. In dit register worden de volgende zaken opgenomen:  

■ de feiten met betrekking tot het datalek; 

■ de gevolgen van het datalek; 

■ de genomen corrigerende maatregelen ter voorkoming van een nieuw datalek. 
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Artikel 9. Verwerkingsregister 

Het pensioenfonds houdt conform artikel 30 AVG een verwerkingsregister bij voor de door haar verrichte verwerkingen. Het 
bestuur van het pensioenfonds is verantwoordelijk voor het actueel houden van het register. Dit betekent dat voordat met een 
nieuwe verwerkingsactiviteit kan worden gestart, deze: 

■ Ondergebracht wordt bij een bestaande geregistreerde verwerking; of; 

■ Opgevoerd moet worden in het verwerkingsregister. 

De Autoriteit Persoonsgegevens kan het verwerkingsregister te allen tijden opvragen. Het pensioenfonds werkt mee aan het 
verzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Wijzigingen in verwerkingen 

Wijzigingen in verwerkingen, zowel binnen het pensioenfonds, als bij verwerkers moeten worden doorgegeven aan het 
pensioenfonds. Om te beoordelen of de administratie actueel en volledig is, wordt het verwerkingsregister jaarlijks 
afgestemd met de verwerkingsregisters van de verwerkers en voorgelegd aan het bestuur van het pensioenfonds met het 
verzoek de inhoud te accorderen. Ook wordt nagevraagd of er verwerkingen zijn ontstaan die nog niet zijn opgenomen in 
het verwerkingsregister van het pensioenfonds. 

Artikel 10. Verwerkersovereenkomsten 

Het pensioenfonds dient in control te zijn voor haar uitbestede werkzaamheden. Het pensioenfonds is eindverantwoordelijk 
voor de werkzaamheden die zij heeft uitbesteed. Het pensioenfonds houdt daarom toezicht op de verwerkingen die door de 
verwerker(s) en eventuele sub-verwerkers worden uitgevoerd.  

Het pensioenfonds doet uitsluitend een beroep op een verwerker, die: 

■ Afdoende garanties met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen biedt, 
zodat de verwerking van persoonsgegevens aan de bepalingen van de AVG voldoet.  

■ Geen andere verwerker in dienst neemt zonder voorafgaande specifieke of algemene schriftelijke toestemming van het 
pensioenfonds. 

De afspraken met verwerkers worden vastgelegd in een schriftelijke verwerkersovereenkomst. In de 
verwerkersovereenkomst worden het onderwerp en de duur van de verwerking, de aard en het doel van de verwerking, het 
soort persoonsgegevens en de categorieën van betrokkenen, en de rechten en verplichtingen van het pensioenfonds 
omschreven. Voorts legt de verwerkersovereenkomst ten minste de verplichtingen als bedoeld in artikel 28, lid 3 (onder a tot 
en met h) AVG op aan de verwerker. 

Artikel 11. Functionaris Gegevensbescherming 

Het pensioenfonds heeft er voor gekozen om geen functionaris gegevensbescherming als bedoeld in artikel 37 AVG aan te 
stellen. Het pensioenfonds heeft wel vrijwillig een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. De functionaris 
gegevensbescherming heeft vanuit het pensioenfonds de verantwoordelijkheid om het Privacy beleid actueel te houden, te 
coördineren en te monitoren. De exacte omschrijving van de taken en verantwoordelijkheden van de FG zijn neergelegd in 
een overeenkomst tussen het pensioenfonds en de functionaris gegevensbescherming. 
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Artikel 12. Privacy Impact Assessment (PIA) 

Een PIA is een proces gemaakt om een verwerking te omschrijven, de noodzakelijkheid en proportionaliteit van een 
verwerking te onderzoeken en de risico’s en rechten en vrijheden van betrokkenen te managen (door deze te onderzoeken 
en passende maatregelen te bepalen). 

Het pensioenfonds voert een PIA uit in de volgende twee gevallen:  

■ Voorafgaand aan een nieuwe verwerking; 

■ Maar in ieder geval één keer in de drie jaar.  

Wanneer uit een PIA blijkt dat de verwerking een hoog risico zou opleveren en er gezien (on)beschikbare technologie en 
uitvoeringskosten geen goede maatregelen mogelijk zijn om het risico te beperken (de verwerking blijft een hoog risico), 
raadpleegt het pensioenfonds de Autoriteit Persoonsgegevens voorafgaand aan de verwerking. 


