
 

 

 

 

Informatieveiligheidscomité 

verenigde kamers 

(sociale zekerheid en gezondheid/federale overheid) 
 

 

 

BERAADSLAGING NR. 22/019 VAN 7 JUNI 2022 MET BETREKKING TOT DE 

MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN 

ONDERNEMINGEN AAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID MET HET 

OOG OP DE IDENTIFICATIE VAN ONDERNEMINGEN WAARVOOR EEN 

GEAUTHENTIFICEERD PERSOON ALS WETTELIJK VERTEGENWOORDIGER IS 

GEREGISTREERD  

 

Gelet op de wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting en organisatie van een federale 

dienstenintegrator, in het bijzonder artikel 35/1, §1, derde lid; 

 

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 de artikelen 97 en 98; 

 

Gelet op de aanvraag van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid; 

 

Gelet op het auditoraatsrapport van de FOD BOSA; 

 

Gelet op het verslag van de heer Daniel Haché en de heer Bart Viaene. 

 

 

A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 

 

1. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid wenst de toegang tot het beveiligde portaal van de 

sociale zekerheid te vergemakkelijken door bepaalde gegevens op te vagen bij de 

Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) van de Federale Overheidsdienst Economie. Het 

portaal voor sociale zekerheid is de toegangspoort tot alle onlinediensten die werkgevers in 

staat stellen hun socialezekerheidsverplichtingen na te komen en ook toegang tot de e-box 

mogelijk te maken. 
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2. Op dit moment wordt aan het begin van de registratie of aansluiting van een onderneming op 

het socialezekerheidsportaal via CSAM1 geen verificatie uitgevoerd van het bestaan van 

andere ondernemingen waarvoor de wettelijke vertegenwoordiger de registratie uitvoert. In 

de toekomst, op het moment dat een wettelijke vertegenwoordiger zich connecteert of een 

onderneming waarvoor hij de wettelijke vertegenwoordiger is, registreert, zal het systeem in 

staat zijn om de andere ondernemingen te presenteren waarvoor de wettelijke 

vertegenwoordiger ook de wettelijke vertegenwoordiger is om ook registratie aan te bieden. 

Op deze manier zal het proces van het registreren van ondernemingen in CSAM vloeiender 

en efficiënter zijn vanuit het standpunt van de ondernemingen. 

3. Naar aanleiding van de registratie van een onderneming zal het systeem dan ook de selectie 

voorstellen van alle ondernemingen waarvoor de wettelijke vertegenwoordiger die de 

registratie doet, ook wettelijk vertegenwoordiger is. Aangezien deze gegevens onderworpen 

zijn aan een verplichte verklaring bij de Kruispuntbank van Ondernemingen van de FOD 

Economie, wenst de RSZ de gegevens te verkrijgen van de ondernemingen waarvoor een 

bepaalde persoon de wettelijke vertegenwoordiger is.   

 

4. Er worden twee gebruiksscenario’s beoogt om het proces van registratie van een 

onderneming in CSAM (scenario 1) en het meer algemene proces van toegang tot het 

socialezekerheidsportaal voor „Ondernemingen” (scenario 2) te vergemakkelijken: 

 

 - scenario 1: tijdens het registratieproces van een onderneming in CSAM (CamRegistration 

applicatie) wil de RSZ de registratie vergemakkelijken door de lijst op te vragen van 

ondernemingen waarvoor de geauthentificeerde gebruiker bekend staat als een wettelijke 

vertegenwoordiger (of heeft een functie die hem in staat stelt om een onderneming in CSAM 

te registreren). De webservice WSConsultAgentEnterprise beantwoordt aan deze behoefte 

en de RSZ wil deze integreren om de entiteiten van de geverifieerde gebruiker op te halen en 

direct de mogelijkheid te bieden om ze in CSAM te registreren.  

- scenario 2: voor elke connectie met het socialezekerheidsportaal (onderdeel 

„Onderneming”) kan de geauthentificeerde gebruiker zich momenteel alleen aanmelden op 

voorwaarde dat zijn onderneming reeds in CSAM is geregistreerd en hij zelf al als gebruiker 

voor die onderneming is geregistreerd. Om het connectieproces te vereenvoudigen, wil de 

RSZ de gebruiker ook aanbieden om verder te gaan namens een onderneming waarvoor hij 

een wettelijke vertegenwoordiger is. Dit zou het mogelijk maken om de gebruiker om te 

leiden naar de CSAM-registratie als zijn bedrijf nog niet bekend is bij het systeem. Er kan 

ook specifieke ondersteuning worden verleend als het bedrijf in kwestie al geregistreerd is, 

maar nog niet bekend staat als gebruiker, ondanks zijn status als wettelijk vertegenwoordiger. 

Ook voor dit scenario beantwoordt de webservice WSConsultAgentEnterprise of Banque 

Carrefour des Entreprises aan de behoefte en de RSZ wil deze integreren om de entiteiten 

van de geauthentificeerde gebruiker op te halen en hem de mogelijkheid te bieden om ze 

rechtstreeks in CSAM te registreren. 

 

 
1 CSAM is een systeem van identiteits- en toegangsbeheer binnen het e-government en in het Europees eIDAS-

kader. Het systeem werd opgezet door de Belgische federale regering. Het systeem laat identificatie, authenticatie, 

autorisatie en beheer van de mandaten toe. 



 

 

10 

5. De RSZ stelt dat het reeds het akkoord heeft ontvangen van de Kruispuntbank van 

Ondernemingen voor de twee beoogde scenario’s. De aanvraag bij het 

Informatieveiligheidscomité betreft de toelating voor de integratie in de webservice van de 

Kruispuntbank van Ondernemingen gelet op het feit dat er geen tussenkomst is (noch proxy, 

noch adapter) van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 

II.  ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG 

A. ONTVANKELIJKHEID EN BEVOEGDHEID VAN HET COMITE 

6. De mededeling van persoonsgegevens door overheidsdiensten en openbare instellingen van 

de federale overheid aan instellingen van sociale zekerheid bedoeld in artikel 2, eerste lid, 

2°, a), van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 

Kruispuntbank van de sociale zekerheid vergt een voorafgaande beraadslaging van de 

verenigde kamers van het informatieveiligheidscomité voor zover de 

verwerkingsverantwoordelijken van de meedelende instantie, de ontvangende instantie en de 

Kruispuntbank van de sociale zekerheid, in uitvoering van artikel 20 van de wet van 30 juli 

2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking 

van persoonsgegevens, niet tot een akkoord komen over de mededeling of minstens één van 

die verwerkingsverantwoordelijken om een beraadslaging verzoekt en de andere 

verwerkingsverantwoordelijken daarvan in kennis heeft gesteld. In vermelde gevallen wordt 

de aanvraag ambtshalve gezamenlijk ingediend door betrokken 

verwerkingsverantwoordelijken. 

7. Bovendien bepaalt artikel III.30 §1 van het Wetboek van Economisch Recht dat de toegang 

tot de andere gegevens dan die opgesomd in het artikel III.29 vermeld in de Kruispuntbank 

van Ondernemingen, slechts kan worden verleend, middels een voorafgaande machtiging 

van het Toezichtcomité aan de overheden, besturen, diensten of andere instanties, voor zover 

die gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun wettelijke of reglementaire 

opdrachten. Overeenkomstig artikel III.31 van het Wetboek van Economisch Recht betrof 

het Toezichtcomité een sectoraal comité opgericht in de schoot van de voormalige 

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Gelet op de afschaffing 

van de sectorale comités, de oprichting en de bevoegdheden van het 

Informatieveiligheidscomité én het artikel 95 van 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/EG2, behoren de bevoegdheden van het voormalig 

Toezichtcomité thans tot het Informatieveiligheidscomité. 

8. Het Informatieveiligheidscomité neemt akte van het feit dat de FOD Economie reeds haar 

schriftelijk akkoord heeft verleend met betrekking tot de beoogde mededeling van 

persoonsgegevens door de KBO aan de RSZ. Het Informatieveiligheidscomité stelt vast dat 

 
2 Art. 95 luidt als volgt: “Voor zover in andere wettelijke bepalingen sprake is van een sectoraal comité moeten die 

bepalingen worden gelezen overeenkomstig de bepalingen van deze wet en overeenkomstig artikel 114 van de wet 

van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit.” 
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er geen protocol werd opgesteld door de RSZ, de FOD Economie en de Kruispuntbank van 

de Sociale Zekerheid.  

9. Gelet op het voorgaande is het Informatieveiligheidscomité derhalve bevoegd om zich uit te 

spreken over de mededeling van persoonsgegevens in kwestie. 

B. TEN GRONDE 

B.1. VERANTWOORDINGSPLICHT 

10. Overeenkomstig artikel 5, § 2, van de Verordening 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 gegevens (de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna ‘AVG’) zijn de Kruispuntbank van de 

Ondernemingen (als verzendende instantie) en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (als 

ontvangende instantie) voor de hen aanbelangende verwerkingen als 

verwerkingsverantwoordelijken verantwoordelijk voor het naleven van de beginselen 

vermeld in artikel 5.1 de AVG3 en moeten ze in staat zijn dit aan te tonen. 

11. De verwerkingsverantwoordelijke dient overeenkomstig de AVG aan een aantal 

verplichtingen te voldoen. In voorliggende beraadslaging worden de belangrijkste 

verplichtingen overlopen. Het Informatieveiligheidscomité wijst er in dit kader op dat de 

verwerkingsverantwoordelijke een register van verwerkingsactiviteiten dient bij te houden 

overeenkomstig de bepalingen van art. 30 AVG. 

 

 

 

 
3 Persoonsgegevens moeten: 

a) worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is 

(„rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie”); 

b) voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld en mogen 

vervolgens niet verder op een met die doeleinden onverenigbare wijze worden verwerkt; de verdere 

verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of 

statistische doeleinden wordt overeenkomstig artikel 89, lid 1, niet als onverenigbaar met de oorspronkelijke 

doeleinden beschouwd („doelbinding”); 

c) toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden 

verwerkt („minimale gegevensverwerking”); 

d) juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd; alle redelijke maatregelen moeten worden genomen om de 

persoonsgegevens die, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, onjuist zijn, onverwijld te 

wissen of te rectificeren („juistheid”); 

e) worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de 

doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk is; persoonsgegevens mogen voor 

langere perioden worden opgeslagen voor zover de persoonsgegevens louter met het oog op archivering in 

het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden worden verwerkt 

overeenkomstig artikel 89, lid 1, mits de bij deze verordening vereiste passende technische en 

organisatorische maatregelen worden getroffen om de rechten en vrijheden van de betrokkene te beschermen 

(„opslagbeperking”); 

f) door het nemen van passende technische of organisatorische maatregelen op een dusdanige manier worden 

verwerkt dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat zij onder meer beschermd zijn tegen 

ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging 

(„integriteit en vertrouwelijkheid”). 
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B.2. RECHTMATIGHEID 

12. Overeenkomstig artikel 5.1 a) AVG moeten persoonsgegevens worden verwerkt op een wijze 

die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig is. Dit houdt onder meer in dat de verwerking 

een basis moet vinden in één van de rechtmatigheidsgronden vermeld in artikel 6 AVG. 

13. Het Informatieveiligheidscomité stelt vast dat de beoogde mededeling van persoonsgegevens 

noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de 

verwerkingsverantwoordelijke rust (art. 6.1 c) AVG). 

14. Het Informatieveiligheidscomité stelt vast dat de mededeling van de persoonsgegevens door 

de Kruispuntbank van Ondernemingen van de FOD Economie toegelaten is overeenkomstig 

art. III.30. van het Wetboek van Economisch Recht dat luidt als volgt: 

  “Art. III.30. § 1. De toegang tot de andere gegevens dan die opgesomd in het artikel III.29 

vermeld in de Kruispuntbank van Ondernemingen, kan worden verleend, middels een 

voorafgaande machtiging van het Toezichtcomité aan de overheden, besturen, diensten of 

andere instanties, voor zover die gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun 

wettelijke of reglementaire opdrachten.” 

15. De RSZ wijst er op dat de identificatie en de registratie van ondernemingen – door een 

wettelijke vertegenwoordiger – noodzakelijk is grond van volgende regelgeving: 

 - wat de ebox betreft: de wet van 27 februari 2019 inzake de elektronische uitwisseling van 

berichten via de eBox, en meer bepaald de artikelen 3, 4, en 8 tot 10; 

 - wat de socialezekerheidsverplichtingen van werkgevers betreft, deze zijn gebaseerd op: 

 - de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 

betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders; 

 - het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 

1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de 

maatschappelijke zekerheid der arbeiders; 

 - het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke 

aangifte van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 

1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de 

leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels; 

 - de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale 

zekerheid voor werknemers. 

16. De RSZ verwijst bij wijze van voorbeeld als volgt naar de belangrijkste verplichtingen: 

 - met betrekking tot de verplichting om werkgevers te registreren en de driemaandelijkse 

aangifte van de verschuldigde bijdragen (Dmfa): zie artikel 21 van de wet van 27 juni 1969 

tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke 

zekerheid der arbeiders en artikel 33 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot 

uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 

1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders; 

 - met betrekking tot de toewijzing van een beheersmandaat door de werkgever aan een sociaal 

secretariaat of dienstverlener (MAHIS): zie artikel 27 van de wet van 27 juni 1969 tot 
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herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke 

zekerheid der arbeiders; 

 - betreffende de aangifteverplichting van werknemers door werkgevers (dimona): zie het 

koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van 

tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering 

van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke 

pensioenstelsels; 

 - betreffende de aangifteverplichting van gedetacheerde werknemers (Limosa): zie Titel II 

van Europese Verordeningen 883/04 en 987/09; de bilaterale conventies betreffende sociale 

zekerheid die België met andere landen heeft gesloten; de artikelen 3 en 21 van de wet van 

27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de 

maatschappelijke zekerheid der arbeiders en artikel 33 van het koninklijk besluit van 28 

november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet 

van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders; het 

koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van 

tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering 

van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke 

pensioenstelsels; 

 - betreffende de verplichting tot registratie van de aanwezigheden op bepaalde 

werkomgevingen (Checkinatwork): zie artikel 6, §1, derde paragraaf, 1°, van de 

programmawet van 10 augustus 2015 en artikel 31ter, §2 van de wet van 4 augustus 1996 

betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk; 

 - betreffende de verplichting tot aangifte van werven en onderaanneming: zie artikel 30bis 

en 30ter van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 

betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders; 

 - betreffende de aanvraag van een plan voor de goedkeuring van verschuldigde bijdragen, zie 

artikel 40bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 

1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en artikelen 43octies à 

43decies van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 

juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de 

maatschappelijke zekerheid der arbeiders. 

17. Gelet op het voorgaande acht het Informatieveiligheidscomité de beoogde mededeling 

rechtmatig. 

B.3. DOELBINDING 

18. Artikel  5.1 b) AVG laat de verwerking van persoonsgegevens slechts toe voor welbepaalde, 

uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden (principe van doelbinding).  

19. Het Informatieveiligheidscomité neemt akte van het feit dat de beoogde mededeling van 

persoonsgegevens een gerechtvaardigd doeleinde nastreeft, meer bepaald om een persoon die 

als wettelijk vertegenwoordiger van een onderneming bij de Kruispuntbank van 

Ondernemingen geregistreerd is, de mogelijkheid te geven om naar aanleiding van een 

connectie met of een registratie op het portaal van de sociale zekerheid, de onderneming in 

kwestie waarvoor de betrokkene als wettelijk vertegenwoordiger wenst op te treden, te 
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selecteren uit de lijst van ondernemingen waarvoor hij of zij als wettelijk vertegenwoordiger 

is geregistreerd. 

B.4. MINIMALE GEGEVENSVERWERKING 

20. Overeenkomstig artikel 5.1 c) AVG moeten persoonsgegevens toereikend zijn, ter zake 

dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.  

21. De persoonsgegevens die door de Kruispuntbank van de Ondernemingen worden 

meegedeeld aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, beperken zich tot de lijst van 

ondernemingen waarvoor de geauthentificeerde persoon gekend is als Wettelijk 

Vertegenwoordiger (of een functie heeft die hem toelaat om een onderneming in CSAM te 

registreren). In het kader van de gegevensuitwisseling tussen de RSZ en de KBO, met 

tussenkomst van CSAM, wordt de betrokkene geïdentificeerd aan de hand van het 

identificatienummer van de sociale zekerheid (zijnde ofwel het Rijksregisternummer ofwel 

het identificatienummer toegekend door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid). De 

betrokken partijen zijn als volgt gemachtigd om het Rijksregisternummer te gebruiken: 

 - de Kruispuntbank van Ondernemingen van de FOD Economie : artikel III.20 van het 

Wetboek van Economisch Recht 

 - de RSZ: het koninklijk besluit van 5 december 1986 tot regeling van het gebruik van het 

identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen door de instellingen 

van openbaar nut die onder het Ministerie van Sociale Voorzorg ressorteren 

 - CSAM/FAS: beraadslaging nr. 26/2005 van 6 juli 2005 van het Sectoraal comité van het 

Rijksregister (gewijzigd door beraadslaging nr. 16/2012 van 15 februari 2012, beraadslaging 

nr. 108/2014 van 10 december 2014 van het Sectoraal comité van het Rijksregsiter, en 

beraadslaging nr. 21/2015 van 25 maart 2015 van het Sectoraal comité van het Rijksregister. 

 Bovendien bepaalt artikel 4 van de wet van 5 mei 2014 houdende verankering van het 

principe van de unieke gegevensinzameling in de werking van de diensten en instanties die 

behoren tot of taken uitvoeren voor de overheid en tot vereenvoudiging en gelijkschakeling 

van elektronische en papieren formulieren dat bij de identificatie van natuurlijke personen 

alle federale instanties voor de uitvoering van hun wettelijke opdrachten en de realisatie van 

de in artikel 2 vastgestelde doelstellingen verplicht, op basis van een machtiging verstrekt in 

uitvoering van artikel 8 van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister 

van de natuurlijke personen, gebruik maken van het Rijksregisternummer toegekend in 

uitvoering van artikel 2, laatste lid, van dezelfde wet, of van het identificatienummer van de 

Kruispuntbank toegekend in uitvoering van artikel 4, § 2, van de wet van 15 januari 1990 

houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, indien 

het gegevens betreft die betrekking hebben op een natuurlijk persoon die niet in voormeld 

Rijksregister opgenomen is. 

22. Het Informatieveiligheidscomité acht de beschreven persoonsgegevens dan ook toereikend, 

ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden 

verwerkt. 

B.5. OPSLAGBEPERKING 

23. Overeenkomstig art. 5.1 e) AVG moeten persoonsgegevens worden bewaard in een vorm die 

het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de doeleinden 
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waarvoor de persoonsgegevens worden verkregen noodzakelijk is. Het 

Informatieveiligheidscomité neemt akte van het feit dat de ontvangen gegevens uitsluitend 

worden gebruikt om de betrokkene toe te laten om een keuze te maken uit de lijst van 

ondernemingen waarvoor hij of zij optreedt als wettelijk vertegenwoordiger en dat de 

persoonsgegevens in het kader van de integratie van de webservice niet worden bewaard. 

B.6. TRANSPARANTIE 

24. Overeenkomstig artikel 14 AVG dient de verwerkingsverantwoordelijke bepaalde informatie 

over de gegevensverwerking mee te delen aan de betrokkene indien de persoonsgegevens 

niet van de betrokkene zijn verkregen. Deze verplichting geldt evenwel niet indien het 

verkrijgen of verstrekken van de gegevens uitdrukkelijk is voorgeschreven bij Unie- of 

lidstatelijk recht dat op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en dat recht 

voorziet in passende maatregelen om de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te 

beschermen. 

25. Het Informatieveiligheidscomité stelt vast dat de mededeling van persoonsgegevens gedekt 

is door artikel III.30 van het Wetboek van Economisch Recht in combinatie met de 

regelgeving beschreven in randnummer 15 en 16, en onderhavige beraadslaging, die wordt 

gepubliceerd op de webpagina’s van beide kamers van het Informatieveiligheidscomité. 

26. Het Informatieveiligheidscomité neemt akte van het feit dat de betrokkenen naar aanleiding 

van hun registratie als wettelijk vertegenwoordiger bij de KBO worden geïnformeerd over 

de ingezamelde gegevens, het type verwerking, de doeleinden van de verwerking en hun 

rechten. Het Informatieveiligheidscomité acht het aangewezen dat de mededeling van 

persoonsgegevens die het voorwerp uitmaakt van deze beraadslaging, daar eveneens 

uitdrukkelijk aan wordt toegevoegd. 

B.7. INTEGRITEIT EN VERTROUWELIJKHEID 

27. Overeenkomstig art. 5.1 f) AVG moeten persoonsgegevens door het nemen van passende of 

organisatorische maatregelen op een dusdanige manier worden verwerkt dat een passende 

beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat zij onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde 

of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. 

28. Overeenkomstig art. 24 AVG dienen de verwerkingsverantwoordelijken rekening houdend 

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 vrijheid van natuurlijke 

personen, passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om te waarborgen 

en te kunnen aantonen dat de verwerking in overeenstemming met de verordening wordt 

uitgevoerd.  

29. Het Informatieveiligheidscomité neemt akte van het feit dat de verwerking van de 

persoonsgegevens geschiedt overeenkomstig 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 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. 
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30. Het Informatieveiligheidscomité neemt akte van het feit dat de Kruispuntbank van de 

Ondernemingen en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid over een functionaris voor 

gegevensbescherming beschikken.  

31. Het Informatieveiligheidscomité wijst op de richtlijnen inzake beveiliging die gelden voor 

alle federale overheidsinstellingen, met inbegrip van de Kruispuntbank van de 

Ondernemingen, opgenomen in het Federaal Beleid voor Informatiebeveiliging (Federal 

Information Security Policy). 

32. Het Informatieveiligheidscomité neemt akte van het feit dat de Rijksdienst voor Sociale 

Zekerheid gehouden is om de minimale veiligheidsnormen die zijn vastgelegd door het 

Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid te respecteren. 

33. De organisaties houden bij de verwerking van de persoonsgegevens rekening 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 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. 
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Om deze redenen, besluiten 

 

de verenigde kamers van het Informatieveiligheidscomité 

 

dat de mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van Ondernemingen aan de 

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid met het oog op de identificatie van ondernemingen waarvoor 

een geauthentificeerd persoon als wettelijk vertegenwoordiger is geregistreerd, is toegestaan mits 

er wordt voldaan aan de vastgestelde maatregelen ter waarborging van de gegevensbescherming, 

meer bepaald de maatregelen betreffende de doelbinding, de gegevensminimalisatie, de 

opslagbeperking en de gegevensveiligheid, waarbij de passende technische of organisatorische 

maatregelen worden getroffen teneinde een afdoende beveiliging te verzekeren zodat de gegevens 

onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen 

onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel HACHE 

Kamer federale overheid 
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Kamer sociale zekerheid en gezondheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 en de zetel 

van de kamer federale overheid van het informatieveiligheidscomité is gevestigd in de kantoren van de FOD BOSA - 

Simon Bolivarlaan 30 – 1000 Brussel. 

 


