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Informatieveiligheidscomité 

Kamer sociale zekerheid en gezondheid 
 

 

IVC/KSZG/19/252 

 

 

BERAADSLAGING NR. 19/134 VAN 3 SEPTEMBER 2019 MET BETREKKING 

TOT DE TOEGANG TOT DE KRUISPUNTBANKREGISTERS DOOR HET 

OVERKOEPELEND DIRECTORAAT-GENERAAL BEGROTING, LOGISTIEK 

EN INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE VAN DE WAALSE 

OVERHEIDSDIENST IN HET RAAM VAN ZIJN BEVOEGDHEID OVER DE 

COMITÉS TOT AANKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN 

 

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

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15, § 1; 

 

Gelet op de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de 

Gegevensbeschermingsautoriteit, in het bijzonder artikel 114; 

 

Gelet op de wet van 5 september 2018 tot oprichting van het informatieveiligheidscomité 

en tot wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van verordening (EU) 

2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad 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, in het bijzonder artikel 97; 

 

Gelet op het verslag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; 

 

Gelet op het verslag van de heer Bart Viaene. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. Bij beraadslaging nr. 35/2015 van 17 juni 2015 heeft het (vroegere bevoegde) 

Sectoraal Comité van het Rijksregister het Overkoepelend Directoraat-generaal 

Begroting, Logistiek en Informatie- en communicatietechnologie van de Waalse 

Overheidsdienst gemachtigd om een permanente toegang te krijgen tot bepaalde 

persoonsgegevens uit het rijksregister. Het betreft meer bepaald de volgende 

gegevens: de namen, de voornamen, de geboorteplaats en -datum, het geslacht, de 

nationaliteit, de hoofdverblijfplaats, de datum van overlijden, de burgerlijke staat, de 

wettelijke samenwoning, de akten en beslissingen betreffende de bekwaamheid van 

de meerderjarige en de onbekwaamheid van de minderjarige alsook de vermelding 

van de vertegenwoordiger of van de persoon die de meerderjarige of de minderjarige 

bijstaat. 
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 Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de opdrachten van de aanvrager met 

betrekking tot het beheer van de comités tot aankoop van onroerende goederen. Deze 

bevoegdheid werd aan de gewesten en gemeenschappen overgedragen in het kader 

van de zesde Staatshervorming krachtens artikel 34 van de bijzondere wet van 6 

januari 2014 met betrekking tot de Zesde staatshervorming. Het betrof vroeger een 

bevoegdheid van de FOD Financiën. Krachtens artikel 6 quinquies van de bijzondere 

wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen zijn de gemeenschappen 

en de gewesten bevoegd om te bepalen wie handelingen met een onroerend karakter 

kan authenticeren waarbij een gemeenschap of een gewest onderworpen is. Wat het 

Waalse Gewest betreft, zijn de ambtenaren van de Waalse Overheidsdienst die 

aangeduid werden als commissaris of voorzitter van een aankoopcomité bevoegd om 

de handelingen te authenficeren van de rechtspersonen die bedoeld worden in artikel 

34 van voormelde bijzondere wet van 6 januari 2014. 

 

2. Daar de aanvrager ook te maken krijgt met personen die niet zijn ingeschreven in het 

Rijksregister of van wie niet alle persoonsgegevens systematisch worden bijgewerkt 

in het Rijksregister wil zij voor dezelfde doeleinden ook een toegang tot dezelfde 

persoonsgegevens uit de Kruispuntbankregisters, bedoeld in artikel 4 van de wet van 

15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid, voor zover die beschikbaar zijn. 

 

 

B. BEHANDELING 
 

3. De toegang tot de Kruispuntbankregisters vergt volgens artikel 15, § 1, van de wet 

van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van 

de Sociale Zekerheid een beraadslaging van de kamer sociale zekerheid en 

gezondheid van het informatieveiligheidscomité. 

 

4. In zijn beraadslaging nr. 12/13 van 6 maart 2012 heeft het destijds bevoegde sectoraal 

comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid geoordeeld dat het 

gerechtvaardigd en aangewezen is dat instanties gemachtigd worden om toegang tot 

de Kruispuntbankregisters te hebben, voor zover en voor zolang zij voldoen aan de 

voorwaarden om toegang tot het Rijksregister te hebben. In die beraadslaging heeft 

het ook het algemeen kader voor de toegang tot de Kruispuntbankregisters door 

instanties met toegang tot het Rijksregister gecreëerd. 

 

5. Het gebruik van het identificatienummer dat wordt toegekend door de Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid is vrij, volgens artikel 8, § 2, van de wet van 15 januari 

1990. 

 

6. De organisatie moet bij de verwerking van de persoonsgegevens rekening houden 

met de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en elke andere regelgeving tot bescherming 

van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Verordening (EU) 2016/679 van 

het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming 
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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 en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke 

personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. 

 

 

Om deze redenen, 

 

de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité 
 

besluit dat de voormelde toegang tot de Kruispuntbankregisters door het Overkoepelend 

Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en communicatietechnologie van 

de Waalse Overheidsdienst in het raam van zijn bevoegdheid over de comités tot aankoop 

van onroerende goederen, is toegestaan mits er wordt voldaan aan de in deze beraadslaging 

en in de beraadslaging nr. 12/13 van 6 maart 2012 vastgestelde maatregelen ter 

waarborging van de gegevensbescherming. 

 

 

 

 

 

 

 

Bart VIAENE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De zetel van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité is gevestigd in 

de kantoren van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op het volgende adres: Willebroekkaai 38 – 

1000 Brussel (tel. 32-2-741 83 11). 


