
 

  
 
 
 
Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling  « Sociale Zekerheid » 
 
 
 
SCSZ/09/094 
 
BERAADSLAGING NR 09/052 VAN 1 SEPTEMBER 2009 MET BETREKKING TOT 
DE TOEGANG TOT DE KRUISPUNTBANKREGISTERS IN HOOFDE VAN DE 
ERKENDE ONTHAALBUREAUS IN HET KADER VAN HET VLAAMS 
INBURGERINGSBELEID 
 
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 beraadslaging nr. 46/2009 van 15 juli 2009 van het sectoraal comité van het 
Rijksregister; 
 
Gelet op de aanvraag van het Vlaams Agentschap voor Binnenlands Bestuur van 17 augustus 
2009; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 20 
augustus 2009; 
 
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 
 
 
1. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 
1.1. Bij beraadslaging nr. 46/2009 van 15 juli 2009 werden zeven erkende onthaalbureaus 

door het sectoraal comité van het Rijksregister gemachtigd om toegang te hebben tot 
bepaalde persoonsgegevens uit het Rijksregister van de natuurlijke personen, meer 
bepaald per betrokkene de naam, de voornamen, de geboorteplaats, de geboortedatum, het 
geslacht, de nationaliteit, de hoofdverblijfplaats, de overlijdensdatum, de burgerlijke staat, 
de gezinssamenstelling, de vermelding van het betrokken register, de wettelijke 
samenwoning, de verblijfstoestand voor vreemdelingen en de respectieve wijzigingen van 
deze persoonsgegevens. 

 
 Deze persoonsgegevens zouden worden aangewend in het kader van het Vlaams 

inburgeringsbeleid, onder meer met het oog op het vaststellen van inbreuken die 
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aanleiding kunnen geven tot het opleggen van een administratieve geldboete in 
toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 september 2008 betreffende 
het opleggen van een administratieve geldboete aan rechthebbende en verplichte 
inburgeraars, genomen ter uitvoering van het decreet van 28 februari 2003 betreffende 
het Vlaamse inburgeringsbeleid. 

 
1.2. Het decreet van 28 februari 2003 regelt en organiseert het inburgeringsproces van 

vreemdelingen in Vlaanderen. Het legt vreemdelingen een aantal verplichtingen op, 
waaronder het volgen van een inburgeringstraject. De erkende onthaalbureaus zijn 
bevoegd om bepaalde inbreuken op de reglementering in kwestie vast te stellen, waarna 
een administratieve geldboete kan worden opgelegd. 

 
 Het toepassen van de administratieve geldboete vereist dat de erkende onthaalbureaus 

vaststellen welke personen tot hun doelgroep behoren, dat ze hen informeren, 
controleren en aanmanen en dat ze eventueel inbreuken op de reglementering 
constateren. Daarvoor hebben zij nood aan correcte persoonsgegevens ter identificatie 
van de personen over wie zij een dossier beheren. 

 
1.3. De erkende onthaalbureaus hebben voor het vervullen van hun opdrachten ook behoefte 

aan persoonsgegevens betreffende natuurlijke personen die niet zijn ingeschreven in het 
Rijksregister van de natuurlijke personen of van wie niet alle nodige persoonsgegevens 
systematisch worden bijgewerkt in het Rijksregister van de natuurlijke personen. 

 
 Bijgevolg wensen zij door de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de 

sociale zekerheid en van de gezondheid te worden gemachtigd om toegang te krijgen tot 
de Kruispuntbankregisters bedoeld in artikel 4 van de wet van 15 januari 1990 
houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, 
die complementair en subsidiair zijn ten opzichte van het Rijksregister van de 
natuurlijke personen. 

 
1.4. De gevraagde (permanente) toegang heeft betrekking op het Identificatienummer van de 

Sociale Zekerheid, de naam, de voornamen, de geboorteplaats, de geboortedatum, het 
geslacht, de nationaliteit, de hoofdverblijfplaats, de overlijdensdatum, de burgerlijke staat 
en de respectieve wijzigingen van deze persoonsgegevens. 

 
1.5. Deze persoonsgegevens zouden in voorkomend geval door de erkende onthaalbureaus 

worden meegedeeld aan andere erkende onthaalbureaus (zoals wanneer de betrokkene 
verhuist) of aan het Agentschap Binnenlands Bestuur (wanneer een erkend onthaalbureau 
een inbreuk vaststelt, bezorgt het het dossier aan een zogenaamde handhavingambtenaar). 

 
 De persoonsgegevens zouden in voorkomend geval tevens ter beschikking worden gesteld 

van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, de Vlaamse 
Maatschappij voor Sociaal Wonen en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 
Het betreft onverkort instanties die tot het netwerk van de sociale zekerheid behoren en 
zelf reeds toegang hebben tot de Kruispuntbankregisters. 
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2. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
2.1. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens die ingevolge artikel 15, § 1, van de 

wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 
van de Sociale Zekerheid een principiële machtiging vanwege de afdeling sociale 
zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid vergt. 

 
2.2. De mededeling van persoonsgegevens uit de Kruispuntbankregisters aan de erkende 

onthaalbureaus en aan het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid 
beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, met name de correcte en eenduidige identificatie 
van de personen die zijn betrokken bij de inburgeringsdossiers van de Vlaamse 
overheid, overeenkomstig de bepalingen voorzien door of krachtens het decreet van 28 
februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid. 

 
2.3. De persoonsgegevens in kwestie zijn, uitgaande van dat doeleinde, ter zake dienend en 

niet overmatig. De gevraagde toegang blijft beperkt tot het Identificatienummer van de 
Sociale Zekerheid, de naam, de voornamen, de geboorteplaats, de geboortedatum, het 
geslacht, de nationaliteit, de hoofdverblijfplaats, de overlijdensdatum, de burgerlijke staat 
en de respectieve wijzigingen van deze persoonsgegevens. 

 
 De erkende onthaalbureaus moeten de personen van wie ze de situatie opvolgen correct 

en eenduidig kunnen identificeren en hebben daarvoor minstens nood aan hun naam, 
voornamen, geboortedatum, geslacht, hoofdverblijfplaats en overlijdensdatum. Aldus zijn 
zij in staat om de betrokkenen te contacteren. De overige persoonsgegevens dragen 
eveneens bij tot het kunnen bepalen van de respectieve rechten en verplichtingen van de 
betrokkenen. 

 
2.4. Het gebruik van het Identificatienummer van de Sociale Zekerheid, voor zover 

toegekend door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, is vrij overeenkomstig 
artikel 8, § 2, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 
2.5. De mededeling gebeurt met tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid en de Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE). 
 
 
3. VEILIGHEIDSMAATREGELEN 
 
3.1. Bij elke bestemmeling van de persoonsgegevens dient een 

informatieveiligheidsconsulent te worden aangeduid. 
 
 Deze informatieveiligheidsconsulent staat, met het oog op de veiligheid van de 

persoonsgegevens die door zijn opdrachtgever worden verwerkt en met het oog op de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de personen op wie deze 
persoonsgegevens betrekking hebben, in voor het verstrekken van deskundige adviezen 
aan de persoon belast met het dagelijks bestuur en voor het uitvoeren van opdrachten 
die door deze worden toevertrouwd. Hij heeft een adviserende, stimulerende, 
documenterende en controlerende opdracht inzake informatieveiligheid.  
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 Hij vervult tevens de functie van aangestelde voor de gegevensbescherming, bedoeld in 
artikel 17bis van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. 

 
 Hij staat in voor het uitvoeren van het informatieveiligheidsbeleid van zijn 

opdrachtgever. Daartoe kan hij in voorkomend geval een beroep doen op het document 
“referentiemaatregelen voor de beveiliging van elke verwerking van persoongegevens” 
van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. 

 
3.2. De bestemmelingen dienen tevens rekening te houden met de minimale 

veiligheidsnormen zoals bepaald door het Algemeen Coördinatiecomité van de 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en goedgekeurd door het sectoraal comité van 
de sociale zekerheid en van de gezondheid. 

 
3.3. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid houdt loggings bij met betrekking tot de 

mededelingen in kwestie, waarin onder andere wordt opgenomen wanneer en over wie 
persoonsgegevens worden meegedeeld voor hogervermeld doeleinde. De 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid komt echter zelf niet te weten aan welke 
concrete medewerkers van de erkende onthaalbureaus persoonsgegevens worden 
meegedeeld. 

 
 Zij dienen aldus uitgebreidere loggings bij te houden, met per mededeling een 

aanduiding van wie wanneer over wie welke persoonsgegevens heeft verkregen voor 
welke doeleinden. 

 
 Deze loggings dienen gedurende minstens tien jaren te worden beheerd met het oog op 

het behandelen van eventuele klachten of het achterhalen van eventuele 
onregelmatigheden met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens. De 
loggings zelf dienen te worden beveiligd aan de hand van maatregelen die de 
vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid garanderen. Ze worden aan het 
sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid en aan de 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid overgemaakt indien zij daarom verzoeken. 
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Om deze redenen, machtigt 
 
het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid 
 
de erkende onthaalbureaus om onder de hogervermelde voorwaarden toegang te hebben tot de 
hogervermelde 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 met het oog op de correcte en eenduidige identificatie van de personen die 
zijn betrokken bij de inburgeringsdossiers van de Vlaamse overheid, overeenkomstig de 
bepalingen voorzien door of krachtens het decreet van 28 februari 2003 betreffende het 
Vlaamse inburgeringsbeleid. 
 
 
 
 
 
 
 

Yves ROGER 
Voorzitter 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De zetel van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid is gevestigd in de kantoren 
van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op volgend adres : Sint-Pieterssteenweg 375 – 1040 Brussel 
(tel. 32-2-741 83 11)  
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