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Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 
Afdeling «Sociale Zekerheid» 

 

 

 

SCSZ/13/182 

 

 

BERAADSLAGING NR. 13/086 VAN 3 SEPTEMBER 2013 INZAKE DE 

TOEGANG TOT DE KRUISPUNTBANKREGISTERS DOOR DE 

HANDHAVINGSAMBTENAREN EN DE ADMINISTRATIEVE 

ONDERSTEUNERS VAN HET AGENTSCHAP VOOR BINNENLANDS 

BESTUUR VOOR HET UITVOEREN VAN HUN INBURGERINGSTAKEN 

 

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 aanvraag van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur van de Vlaamse 

overheid van 19 augustus 2013; 

 

Gelet op het rapport van de afdeling Innovatie en Beleidsondersteuning van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 21 augustus 2013; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. De handhavingsambtenaren en de administratieve ondersteuners van het 

Agentschap voor Binnenlands Bestuur werden bij beraadslaging nr. 39/2011 van 20 

juli 2011 en beraadslaging nr. 62/2013 van 31 juli 2013 door het sectoraal comité 

van het Rijksregister gemachtigd om voor het uitvoeren van hun inburgeringstaken 

een permanente toegang tot de volgende persoonsgegevens uit het Rijksregister van 

de natuurlijke personen te hebben: de naam, de voornamen, de geboorteplaats, de 

geboortedatum, de overlijdensdatum, het geslacht, de nationaliteit, de 

hoofdverblijfplaats, de burgerlijke staat, de wettelijke samenwoning, de 

gezinssamenstelling, het register en de verblijfstoestand alsook de wijzigingen en de 

historiek van deze persoonsgegevens. 
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2. Vermits zij bij het vervullen van hun opdrachten ook te maken krijgen met personen 

die niet in het Rijksregister van de natuurlijke personen zijn ingeschreven of van 

wie niet alle nodige persoonsgegevens systematisch worden bijgewerkt in het 

Rijksregister van de natuurlijke personen, hebben zij voor dezelfde doeleinden en 

onder dezelfde voorwaarden nood aan een permanente toegang tot dezelfde 

persoonsgegevens uit de Kruispuntbankregisters, voor zover beschikbaar. 

 

 

B. BEHANDELING 

 

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

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

de Sociale Zekerheid een machtiging van het sectoraal comité van de sociale 

zekerheid en de gezondheid. Het gebruik van het identificatienummer van de 

sociale zekerheid toegekend door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid is 

daarentegen vrij, overeenkomstig artikel 8 van dezelfde wet van 15 januari 1990. 

 

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

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 van de 

natuurlijke personen te hebben. In dezelfde beraadslaging heeft het sectoraal comité 

het algemeen kader voor de toegang tot de Kruispuntbankregisters door instanties 

met toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen gecreëerd. 

 

 

Om deze redenen, machtigt 

 

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

van de gezondheid 
 

de handhavingsambtenaren en de administratieve ondersteuners van het Agentschap voor 

Binnenlands Bestuur om voor de hogervermelde doeleinden toegang tot de 

Kruispuntbankregisters te hebben. Deze toegang dient te verlopen met eerbiediging van 

de beginselen vervat in beraadslaging nr. 12/13 van 6 maart 2012. 
 

 

 

 

 

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: Willebroekkaai 38 – 1000 

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


