
 

 

 
 

1

 

SCSZ/05/36 
 
 
BERAADSLAGING NR. 05/011 VAN 8 MAART 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN 
GEGEVENSBANKEN DOOR DE FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID – ROL 
VAN DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID – TOEPASSING OP 
HET SOCIAAL FONDS VAN HET AANVULLEND NATIONAAL PARITAIR 
COMITE VOOR BEDIENDEN  
  
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 ontvangen op 23 februari 2005; 
 
Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. 
 
 
A. SITUERING VAN DE AANVRAAG 

 
1.1. De fondsen voor bestaanszekerheid werden bij beraadslaging nr. 02/110 van 3 

december 2002 door het Toezichtscomité bij de Kruispuntbank van de Sociale 
Zekerheid gemachtigd om, onder meer, het bestand van de DMFA-aangiftes en het 
werkgeversrepertorium te raadplegen. 

 
Eerder waren zij al gemachtigd om het Rijksregister van de natuurlijke personen te 
raadplegen, met name bij het koninklijk besluit van 23 oktober 1991 tot regeling van de 
toegang tot de informatiegegevens en van het gebruik van het identificatienummer van 
het Rijksregister van de natuurlijke personen wat de fondsen voor bestaanszekerheid 
betreft. 

 
De hogervermelde raadplegingen gebeuren via de Kruispuntbank van de Sociale 
Zekerheid (als beheersinstelling van het primaire netwerk van de sociale zekerheid) en 
via de Vereniging van Sectorale Instellingen (als beheersinstelling van het secundaire 
netwerk van de fondsen voor bestaanszekerheid). 

 
1.2. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zou voortaan echter niet langer enkel 

optreden als beheersinstelling van het primaire netwerk van de sociale zekerheid (en in 
die hoedanigheid het algemeen verwijzingsrepertorium bijhouden) maar tevens, in 
functie van de behoeften binnen de betrokken sectoren, als beheersinstelling van één of 
meerdere secundaire netwerken (en in die hoedanigheid het sectoraal 
verwijzingsrepertorium van het betrokken secundair netwerk bijhouden). 

 
1.3. Het auditoraatsrapport meldt dat de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid bereid is 

om ten behoeve van het secundaire netwerk van de fondsen voor bestaanszekerheid de 
rol van beheersinstelling te vervullen. Het zou evenwel geen exclusieve opdracht 
betreffen vermits ook de Vereniging van Sectorale Instellingen de voormelde opdracht 
zou behouden, zij het dan voor de fondsen voor bestaanszekerheid die bij haar zijn 
aangesloten. 
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Dat impliceert dat binnen het secundaire netwerk van de fondsen voor 
bestaanszekerheid twee beheersinstellingen zouden opereren, die zich elk zouden 
richten tot welbepaalde fondsen voor bestaanszekerheid. Elk fonds voor 
bestaanszekerheid zou een beroep moeten doen op de diensten van één 
beheersinstelling, hetzij de Vereniging van Sectorale Instellingen, hetzij de 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 
 

2. De voorliggende aanvraag heeft tot doel de modaliteiten van de bestaande 
machtigingen van het Sectoraal comité van de sociale zekerheid te wijzigen, door de 
taak van beheersinstelling van het secundair netwerk niet enkel meer toe te vertrouwen 
aan de Vereniging van Sectorale Instellingen maar tevens aan de Kruispuntbank van de 
Sociale Zekerheid. 
 

3. Het Sociaal Fonds van het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden wenst 
de raadplegingen van de onder 1.1. vermelde gegevensbanken voortaan te verrichten 
zonder tussenkomst van de Vereniging van Sectorale Instellingen, maar met (dubbele) 
tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 
Wanneer het Sociaal Fonds van het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor 
Bedienden één van hogervermelde gegevensbanken wenst te raadplegen, zou de 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid bijgevolg eerst controleren of de fondsen voor 
bestaanszekerheid in hun globaliteit wel gerechtigd zijn om de gegevensbank in 
kwestie te raadplegen (gebruik van het algemeen verwijzingsrepertorium) en 
vervolgens controleren of de geraadpleegde persoonsgegevens wel degelijk betrekking 
hebben op een sociaal verzekerde over wie het Sociaal Fonds van het Aanvullend 
Nationaal Paritair Comité voor Bedienden een dossier beheert (gebruik van het 
sectorieel verwijzingsrepertorium). 
 
Het voorgaande impliceert derhalve dat het Sociaal Fonds van het Aanvullend 
Nationaal Paritair Comité voor Bedienden vooraf zijn dossiers integreert in het 
sectorieel verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, met 
andere woorden vooraf uitdrukkelijk aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 
meedeelt over welke sociaal verzekerden hij een dossier beheert.  

 
 
B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
4. Het betreft als dusdanig geen nieuwe mededelingen doch wel nieuwe modaliteiten voor 

bestaande mededelingen. 
 

Het auditoraatsrapport benadrukt dat deze gewijzigde modaliteiten geen invloed zullen 
hebben op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de sociaal verzekerden 
op wie de persoonsgegevens betrekking hebben: de veiligheidsmechanismen die 
voorheen door de Vereniging van Sectorale Instellingen werden toegepast, zullen 
voortaan door een andere instantie – met name de Kruispuntbank van de Sociale 
Zekerheid – worden toegepast. 
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5. De mogelijkheid voor de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid om op te treden als 
beheersinstelling van een secundair netwerk wordt uitdrukkelijk voorzien in het 
koninklijk besluit van 4 februari 1997 tot organisatie van de mededeling van sociale 
gegevens van persoonlijke aard tussen instellingen van sociale zekerheid. 

 
Artikel 1, 6°, van dat koninklijk besluit definieert de term “beheersinstelling van een 
secundair netwerk” immers als volgt: een instelling die een bijzonder repertorium van 
de personen bedoeld in artikel 6, tweede lid, 2°, van de wet van 15 januari 1990 
bijhoudt of de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor zover zij voor de 
betrokken regeling van de sociale zekerheid zelf in haar repertorium van de personen 
vermeldt bij welke instellingen van sociale zekerheid belast met de toepassing van deze 
regeling de in het netwerk beschikbare sociale gegevens van persoonlijke aard worden 
bewaard. 
 

6.  Er lijken geen bezwaren tegen de nieuwe, onder A voorgestelde modaliteiten, voor zover 
ze toegepast worden in het kader van de bestaande machtigingen. 

 
 
Om deze redenen, willigt 
 
het Sectoraal comité van de sociale zekerheid 
 
de aanvraag in, volgens de hierboven beschreven modaliteiten en binnen voormelde grenzen. 
 
 
 
 
 
 

Michel PARISSE 
Voorzitter 


