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BERAADSLAGING NR. 03/03 VAN 4 FEBRUARI 2003 M.B.T. DE MEDEDELING VAN 
SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE RIJKSDIENST VOOR 
SOCIALE ZEKERHEID EN/OF DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID VAN DE 
PROVINCIALE EN PLAATSELIJKE OVERHEIDSDIENSTEN AAN DE INLICHTINGEN- 
EN VEILIGHEIDSDIENSTEN MET HET OOG OP HET VERRICHTEN VAN 
VEILIGHEIDSONDERZOEKEN 
 
 
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de 
sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 15, 2de lid; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 6 januari 2003; 
 
Gelet op het verslag van de heer Foulek Ringelheim. 
 
 
 
1. TOELICHTING VAN DE AANVRAAG 

 
Ingevolge de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de 
veiligheidsmachtigingen kan informatie waarvan de niet-geëigende aanwending schade kan 
toebrengen aan welbepaalde belangen – zoals de (inwendige en uitwendige) veiligheid van de Staat – 
“geclassificeerd” worden. Dat betekent dat aan deze informatie een bepaald beschermingsniveau 
wordt toegekend (geheim, zeer geheim of vertrouwelijk) en dat de toegang tot deze informatie 
beperkt wordt tot personen die houder zijn van een overeenstemmende veiligheidsmachtiging en de 
informatie nodig hebben voor het uitoefenen van hun functie of opdracht. Een veiligheidsmachtiging 
wordt verstrekt na een veiligheidsonderzoek door de Veiligheid van de Staat of de Algemene Dienst 
Inlichting en Veiligheid van de Krijgsmacht; deze hebben tot taak vast te stellen dat aan alle 
noodzakelijke voorwaarden voor het afgeven van de veiligheidsmachtiging werd voldaan; zij gaan 
daartoe in het bijzonder na of personen voldoende garanties bieden inzake geheimhouding, loyauteit 
en integriteit. 
 
De persoon die een veiligheidsmachtiging dient te verkrijgen, dient eenmalig in te stemmen met het 
instellen van het veiligheidsonderzoek. Hij wordt steeds vooraf op de hoogte gebracht van elk hem 
betreffend veiligheidsonderzoek – daarbij wordt hij in kennis gesteld van de types van gegevens die 
gedurende het veiligheidsonderzoek kunnen worden onderzocht – en kan zijn instemming op ieder 
moment intrekken.  
 
De personen die de volle leeftijd van achttien jaar hebben en samenwonen met de persoon die de 
veiligheidsmachtiging nodig heeft, worden eveneens op de hoogte gebracht wanneer zij een 
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veiligheidsonderzoek dienen te ondergaan – de wet voorziet evenwel niet uitdrukkelijk dat deze 
personen hun instemming voor het veiligheidsonderzoek dienen te verlenen. Buiten het geval dat de 
veiligheidsmachtiging voor hen vereist is, kunnen de personen jonger dan achttien jaar niet aan een 
veiligheidsonderzoek worden onderworpen. 
 
Het veiligheidsonderzoek wordt uitgevoerd door agenten van de Veiligheid van de Staat of de 
Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid. In het kader van het veiligheidsonderzoek kunnen zij alle 
nodige inlichtingen inwinnen en, op voorlegging van het document waaruit de instemming of de 
kennisgeving van de betrokkene blijkt, vanwege de bij koninklijk besluit aangeduide openbare 
diensten de kosteloze mededeling vorderen van alle inlichtingen waarover ze beschikken. Artikel 30 
van het koninklijk besluit van 24 maart 2000 tot uitvoering van de wet van 11 december 1998 
betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen vermeldt in dit verband (als enige 
instelling van sociale zekerheid) de Kruispuntbank. 
 

 
2. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 

In het kader van enkele lopende veiligheidsonderzoeken verzoekt de Veiligheid van de Staat de 
Kruispuntbank om mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard aangaande een achttal 
personen die samenwonen met een persoon die een veiligheidsmachtiging nodig heeft. De gevraagde 
sociale gegevens van persoonlijke aard – te weten voor elke betrokkene een overzicht van zijn 
werkgevers gedurende de afgelopen tien jaren – kunnen evenwel niet worden verschaft door de 
Kruispuntbank maar wel door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en/of de Rijksdienst 
voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO). 
 

 
3. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 

De mededeling beantwoordt aan wettelijke doeleinden, met name het verrichten van 
veiligheidsonderzoeken met het oog op het toekennen van veiligheidsmachtigingen, conform de wet 
van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen. De mee te 
delen sociale gegevens van persoonlijke aard lijken, uitgaande van die doeleinden, ter zake dienend 
en niet overmatig; bij het nagaan van de garanties inzake geheimhouding, loyauteit en integriteit die de 
betrokken persoon voorlegt, kan het gerechtvaardigd zijn de professionele antecedenten te kennen 
van de personen met wie deze samenwoont. 
 
De personen over wie sociale gegevens van persoonlijke aard worden gevraagd, dienen niet 
uitdrukkelijk in te stemmen met het veiligheidsonderzoek. Ze hebben echter allen het 
instemmingsformulier ondertekend van de persoon die een veiligheidsmachtiging nodig heeft en aldus 
verklaard weet te hebben van het feit dat ze eveneens het voorwerp van een veiligheidsonderzoek 
uitmaken. 
 
Ingevolge de hogervermelde wet van 11 december 1998 dient de persoon die een 
veiligheidsmachtiging nodig heeft op de hoogte te worden gebracht van de types van gegevens die 
gedurende het veiligheidsonderzoek kunnen worden onderzocht; aan deze verplichting wordt echter 
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slechts op minimale wijze tegemoet gekomen door middel van een standaarddocument waarin de 
mogelijke informatiebronnen worden beschreven (zie de tweede bijlage bij het hogervermelde 
koninklijk besluit van 24 maart 2000). Ten aanzien van personen die samenwonen met diegene die 
de veiligheidsmachtiging nodig heeft, geldt deze verplichting zelfs niet. 
 
De mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard aan de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 
in het kader van een veiligheidsonderzoek kan slechts gerealiseerd worden indien de betrokkenen – 
zowel de personen die een veiligheidsmachtiging nodig hebben als de personen die met hen 
samenwonen – vooraf duidelijk geïnformeerd werden over de inhoud en de draagwijdte van de 
mededeling en hun toestemming hebben verleend in de zin van de wet van 8 december 1992 tot 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 
persoonsgegevens t.t.z. een vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de 
betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. 
 
De inlichtingen- en veiligheidsdiensten dienen met andere woorden aan de betrokkenen een volledig 
overzicht te bezorgen van de sociale gegevens van persoonlijke aard die zullen worden opgevraagd. 
Deze informatieverstrekking dient te gebeuren vóór de ondertekening van het document waaruit de 
instemming (indien het gaat om personen die een veiligheidsmachtiging nodig hebben) of kennisname 
(indien het gaat om personen die samenwonen met een persoon die een veiligheidsmachtiging nodig 
heeft) van de betrokkenen blijkt. 
 
Gelet op het voorgaande lijkt het gerechtvaardigd de RSZ en de RSZPPO op een algemene 
wijze te machtigen om informatie met betrekking tot de identiteit van de werkgever(s) van 
meerderjarige personen die het voorwerp van een veiligheidsonderzoek uitmaken mee te delen 
aan de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, voor zover deze laatsten beschikken over een door 
betrokkenen ondertekend document waaruit hun instemming (indien het gaat om personen die 
een veiligheidsmachtiging nodig hebben) of kennisname (indien het gaat om personen die 
samenwonen met een persoon die een veiligheidsmachtiging nodig heeft) blijkt. Aan de 
betrokken instelling van sociale zekerheid dient het bewijs te worden geleverd dat betrokkenen 
vooraf volledig werden geïnformeerd over de draagwijdte van de mededeling.  In dit geval 
hebben de personen die het voorwerp uitmaken van het onderzoek het instemmingsformulier, 
geadresseerd aan de persoon die de machtiging dient te bekomen, tegengetekend.  
 
De machtiging dient evenwel beperkt te worden tot ad hoc mededelingen op papieren drager. Indien 
zou worden overgegaan tot het ontwikkelen van een geïnstitutionaliseerde elektronische 
gegevensstroom dient het Toezichtscomité zich opnieuw uit te spreken. 
 
De Kruispuntbank wordt gemachtigd om onder dezelfde voorwaarden aan de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten mee te delen of betrokkenen al dan niet beschikken over een dossier bij de RSZ 
en/of de RSZPPO. 
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Om deze redenen verleent 
 
het Toezichtscomité 
 
een algemene machtiging aan de RSZ en de RSZPPO om informatie met betrekking tot de identiteit van de 
werkgever(s) van meerderjarige personen die het voorwerp van een veiligheidsonderzoek uitmaken mee te 
delen aan de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, voor zover deze laatsten een door betrokkenen 
ondertekend document waaruit hun instemming of kennisname blijkt, kunnen voorleggen en kunnen 
aantonen dat betrokkenen vooraf op exhaustieve wijze in kennis werden gesteld van de inhoud van de 
mededeling. 
 
De Kruispuntbank wordt gemachtigd om onder dezelfde voorwaarden aan de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten mee te delen of betrokkenen al dan niet beschikken over een dossier bij de RSZ en/of 
de RSZPPO. 
 
 
 
 
 
 
 
 

F.  Ringelheim 
Voorzitter 

 
 


