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BERAADSLAGING NR. 131077 VAN 2 JULI 2013 INZAKE DE TOEGANG TOT
DE ifiSTORIEKEN VAN DE KRIJISPUNTBANKREGISTERS DOOR DE
ERKENDE ONTHAALBUREAIJS EN DE HUIZEN VAN HET NEDERLANDS IN
lIET KADER VAN HET VLAAMS INBURGER1NGSBELEI])
Gelet op de wet van iS januari 1990 houdende oprichting en Organisatie van een
Kuipuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15, § 1;
Gelet op de vraag van de Vlaamse overheid van 24juni 2013;

Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 27juni 2013;
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.
A.

ONDERWERP

1.

De erkende onthaalbureaus en de Huizen van het Nederlands werden respectievelijk
bij beraadsiaging nr. 09/052 van 1 september 2009 en bij beraadsiaging nr. 12/105
van 6 november 2012 door het sectoraal comité gemachtigd om in het kader van het
Vlaams inburgeringsbeleid toegang tot de Kruispuntbankregisters te krijgen.

2.

De erkende onthaalbureaus wagen nu ook om toegang tot de historieken van
bepaalde persoonsgegevens uit de Kruispuntbankregisters, in het bijzonder de
nationaliteit en de hoofdverblijfplaats. Het blijkt voor hen immers noodzakelijk,
overeenkomstig het Vlaains decreet van 28 februari 2003 betreffende hel T
laanise
7
inburgeringsbeleid, om de opeenvolgende nationailteiten en hoofdverblijfplaatsen
van inburgeraars te kennen om te bepalen tot welke doelgroep zij behoren.
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3.

De Huizen van het Nederlands van hun kant willen kunnen beschikken over de
Mstorieken van de naam, de voornamen, de gèboorteplaats, de geboortedatum, het
geslacht, de nationaliteit en de hoofdverblijfplaats. Deze historieken blijken
noodzakelijk voor de correcte en eenduidige identificatie van de betrokkenen, onder
meer in de Kruispuntbanic Inburgering. Er dient met een sluitende vergelijking te
kunnen worden nagegaan of de betrokkenen niet reeds gekend zijn om aldus
dubbele opnames in de persoonsgegevensbanken te vermijden.

4.

Het sectoraal comité wordt verzocht om de machtigingen die het bij de voormelde
beraadslagingen heeft verleend dienovereenkomstig uit te breiden.
-

II.

BEHANDELING

5.

De toegang tot de Kruispuntbankregisters vergt krachtens artikel 15, § 1, van de wet
van 15januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van
de Sociale Zekerheid een principiële machtiging van de afdeling sociale zekerheid
van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en de gezondheid.

6.

Het sectoraal comité erkende reeds dat de mededeling van de hogervermelde
persoonsgegevens aan de erkende onthaalbureaus en de Huizen van het Nederlands
beantwoordt aan de beginselen van finaliteit en proportionaliteit. De mededeling
van hun historieken lijkt eveneens in overeenstemming met deze beginselen. De
erkende onthaalbureaus en de Huizen van het Nederlands moeten hun cliënten
eenduidig kunnen identificeren en daarbij kunnen voorkomen dat eenzelfde persoon
op verschillende wijzen hij hen gekend is.
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Om deze redenen, machtigt

de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité vati de sociale zekerheid en
de gezondheid

van

de erkende onthaabureaus en de Huizen
historieken

van

van het Nederlands

de hogervermelde persoonsgegevens,

om toegang te krijgen

tot de

in het kader van het Vlaams

inburgeringsbeleid.

Yves
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: Willebroekkaai 38 1000
Brussel_(tel._32-2-741_83_ii),
—
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