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SCSZ/05/130 
 
 
BERAADSLAGING NR. 05/049 VAN 22 NOVEMBER 2005 M.B.T. DE TOEGANG 
TOT DE KRUISPUNTBANKREGISTERS IN HOOFDE VAN DE NOTARISSEN, 
HUN MEDEWERKERS EN DE KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH 
NOTARIAAT, IN HET KADER VAN HET PROJECT EDEPOT 
 
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 de aanvraag van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat van 3 oktober 
2005; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 8 november 2005; 
 
Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. 
 
 
A. CONTEXT EN ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 
1.1. Overeenkomstig Titel V van Boek IV van het Wetboek van Vennootschappen worden 

vennootschappen opgericht bij een (authentieke of onderhandse) akte, die wordt 
neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied 
waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. Bij het neerleggen van akten, ook in 
geval van wijziging van de statuten van de vennootschap in kwestie, vervullen de 
notarissen, hun medewerkers en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat 
een belangrijke rol. 

 
1.2. In het auditoraatsrapport wordt benadrukt dat het pilootproject “elektronische 

neerlegging van akten tot oprichting van een vennootschap of tot wijziging van de 
statuten van een vennootschap” (eDepot) in het e-governmentbeleid van de Regering 
kadert en dat het een administratieve vereenvoudiging in hoofde van de burgers, de 
notarissen en de overheid behelst. 

 
Vooreerst zouden de burgers door de automatisering van de neerlegging in staat gesteld 
worden om in drie dagen een vennootschap op te richten en daarbij onmiddellijk een 
ondernemingsnummer en een bewijs van de aanvaarding van de neerlegging door de 
federale overheidsdienst Justitie te krijgen. Tevens zouden de officiële bronnen die hun 
persoonsgegevens bijhouden voortdurend op een efficiënte wijze geactualiseerd kunnen 
worden. 

 
Voor de notarissen vervolgens zou eDepot de mogelijkheid bieden om opzoekingen te 
verrichten in diverse officiële bronnen, zoals de Kruispuntbank Ondernemingen, het 
Rijksregister van de natuurlijke personen en de Kruispuntbankregisters, via het 
beveiligde portaal van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. De 
notarissen zouden zich ook niet langer naar de diverse griffies moeten begeven en 
zouden onmiddellijk feedback aangaande de door hen verrichte acties krijgen. 
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Ten slotte zouden ook voor de overheid een aantal administratieve formaliteiten 
vervallen, zoals het nazien van de neergelegde akten door de griffies en het inscannen 
van de uittreksels met het oog op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, en zou 
zij toegang krijgen tot voortdurend geactualiseerde persoonsgegevens. 

 
2. In het rapport wordt erop gewezen dat een essentieel onderdeel van het project eDepot 

de integratie betreft van officiële gegevens aangaande natuurlijke personen (uit het 
Rijksregister van de natuurlijke personen of de Kruispuntbankregisters) of 
rechtspersonen (uit de Kruispuntbank van Ondernemingen) in akten tot oprichting van 
een vennootschap of tot wijziging van de statuten van een vennootschap en in de 
uittreksels bestemd voor bekendmaking in het Belgisch Staatsblad. 

 
Daartoe verzoeken de notarissen, hun medewerkers en de Koninklijke Federatie van het 
Belgisch Notariaat om de toegang tot de Kruispuntbankregisters en om het gebruik van 
de persoonsgegevens uit de Kruispuntbankregisters. 
 
 

B. MACHTIGINGEN MET BETREKKING TOT HET RIJKSREGISTER VAN DE 
NATUURLIJKE PERSONEN 

 
3. De aanvraag van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat bevat de 

vermeldingen die door de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke 
Levenssfeer worden opgelegd voor verzoeken tot toegang tot het Rijksregister van de 
natuurlijke personen evenals een aanduiding van de machtigingen waarover de 
Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat reeds beschikt met betrekking tot het 
Rijksregister van de natuurlijke personen. 

 
De aanvraag voldoet aan considerans 7.2.2. van het advies nr. 14/2005 van de 
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. 

 
4.1. Zowel de notarissen als de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat zijn reeds 

gemachtigd om toegang te hebben tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en 
om het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen te 
gebruiken in het kader van het projet eDepot. 

 
4.2. Het koninklijk besluit van 11 september 1986 waarbij aan notarissen toegang wordt 

verleend tot het Rijksregister van de natuurlijke personen verleent de notarissen de 
toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen “voor het vervullen van de 
taken die tot hun bevoegdheden behoren”, hetgeen bij eDepot het geval is vermits de 
notarissen belast zijn met de bekendmakingsformaliteiten naar aanleiding van de 
oprichting of de statutenwijziging van vennootschappen. 

 
 

 
 
Krachtens de artikelen 7 en 8 van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een 
Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot 
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oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen en bij 
het koninklijk besluit van 26 juni 2003 houdende aanwijzing van de overheden, 
administraties en diensten die, betreffende bepaalde categorieën van ondernemingen, 
belast zijn met de eenmalige inzameling en het actualiseren van de gegevens bedoeld in 
artikel 6 van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van 
Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende 
ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen werd aan de notarissen de taak 
van “initiator” voor de vennootschappen ten opzichte van de Kruispuntbank van 
Ondernemingen toegekend. 

 
Ingevolge voormelde artikelen van de wet van 16 januari 2003 wijst de Koning de 
overheden, administraties en diensten aan die, betreffende de categorieën van 
ondernemingen die hij aanduidt en volgens de functionele verdeling die hij vastlegt, 
belast zijn met de eenmalige inzameling en het actualiseren van bepaalde gegevens, 
waaronder de identificatiegegevens van de oprichters, mandatarissen en lasthebbers van 
de onderneming. Voor de uitvoering van deze opdracht hebben de betrokken 
overheden, administraties en diensten toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke 
personen en het recht om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken. 
Artikel 10 van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 bepaalt aldus dat de griffies van 
de rechtbanken van koophandel en, op de door de Minister van Economische Zaken en 
de Minister van Justitie vastgestelde datum, de notarissen worden aangeduid als 
“initiatoren”. Deze datum werd bij een ministerieel besluit van 12 september 2005 
vastgesteld op 15 september 2005. 

 
4.3. De Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat beschikt tevens over machtigingen 

tot toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en tot gebruik van het 
identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen. 

 
De Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat ondersteunt de notarissen bij de 
elektronische neerlegging, die in een eerste fase functioneel wordt verricht door de 
Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, in naam van en voor rekening van de 
notarissen. 

 
Zij dient bijgevolg eveneens toegang te hebben tot het Rijksregister van de natuurlijke 
personen en tot de Kruispuntbankregisters. 

 
De Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat is een instelling naar Belgisch 
recht die opdrachten van algemeen belang vervult. Zij werd opgericht als vereniging 
zonder winstoogmerk en beschikt over de rechtspersoonlijkheid sinds de publicatie van 
haar statuten in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 9 november 1946. 
 
Bij de oprichting van vennootschappen en statutenwijziging van vennootschappen dient 
de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat net als de notarissen en hun 
medewerkers het Rijksregister van de natuurlijke personen en de 
Kruispuntbankregisters te kunnen raadplegen om zich te vergewissen van de 
overeenstemming tussen de inhoud van de expedities en de in de officiële databanken 
bewaarde persoonsgegevens. 
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De machtiging vervat in het koninklijk besluit van 14 april 2002 waarbij de V.Z.W. 
Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat gemachtigd wordt om toegang te 
hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen en 
het identificatienummer ervan te gebruiken beoogt onder meer het mededelen aan de 
notarissen, door de bemiddeling van haar diensten, van de informatie die zij nodig 
hebben in het kader van de taken die tot hun bevoegdheid behoren. 

 
4.4. Een aanvraag tot machtiging van de medewerkers van de notarissen om toegang te 

hebben tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en om het identificatienummer 
van het Rijksregister van de natuurlijke personen te gebruiken zou, volgens de 
Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, momenteel door de Commissie voor 
de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer behandeld worden. 

 
De medewerkers van de notarissen staan de notarissen bij in het kader van de 
voorbereiding van de authentieke akten, de expedities en de uittreksels inzake 
oprichting en statutenwijziging van de vennootschappen en dienen in dat opzicht over 
dezelfde mogelijkheden inzake toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke 
personen en de Kruispuntbankregisters1 te kunnen beschikken. 

 
 
C. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG ZOALS BESCHREVEN IN HET 

AUDITORAATSRAPPORT 
 
5.1. De aanvraag betreft de mededeling van, de toegang tot en het gebruik van 

persoonsgegevens uit de Kruispuntbankregisters, voor de notarissen, hun medewerkers 
en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, in het kader van het project 
“elektronische neerlegging van akten tot oprichting van een vennootschap of tot 
wijziging van de statuten van een vennootschap”. 

 
5.2. De notarissen zijn wettelijk belast met de bekendmakingsformaliteiten naar aanleiding 

van de oprichting van vennootschappen of de wijziging van de statuten van 
vennootschappen, in het bijzonder met de formaliteiten van neerlegging en publicatie in 
het Belgisch Staatsblad. 

 
Op dit ogenblik werken de notarissen en/of hun medewerkers samen om de nodige 
akten voor te bereiden en verrichten daarbij opzoekingen naar de 
basisidentificatiegegevens van de betrokken natuurlijke personen en rechtspersonen. De 
inzameling van de officiële identificatiegegevens van de personen die partij zijn bij de 
oprichting van een vennootschap of de wijziging van de statuten van een vennootschap 
(oprichters, bestuurders, beheerders) vormt de kern van de opdracht van de notarissen. 
Het zou absoluut noodzakelijk zijn dat de identificatiegegevens die in de akten van de 
notarissen worden opgenomen de officiële gegevens zijn aan de hand waarvan deze 
personen eenduidig en op een unieke wijze geïdentificeerd kunnen worden. Deze 
gegevens worden op dit ogenblik hoofdzakelijk ingezameld via de voorlegging van 
officiële documenten (zoals de identiteitskaart) van de betrokkenen. Gewoonlijk wordt 
een kopie daarvan bewaard in het dossier van de notaris. 

                     
1 De aanvraag werd door de Commissie aanvaard door haar machtiging van 9 november 2005. 
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De notarissen en/of hun medewerkers leggen zelf of via een tussenpersoon de expeditie 
en het formulier met gegevens voor de Kruispuntbank van Ondernemingen of het (de) 
bekend te maken uittreksel(s) neer bij de griffie. De griffie maakt een kopie van het (de) 
uittreksel(s) voor publicatie over aan het Belgisch Staatsblad en brengt bepaalde 
gegevens van het ingediende formulier in de Kruispuntbank van Ondernemingen in. 
 
Enkel de notarissen zijn echter gemachtigd om de authentieke akten en de expedities te 
ondertekenen.  

 
5.3. Het project eDepot beoogt volgende processen te automatiseren: de neerlegging van de 

authentieke akten van oprichting en statutenwijziging van vennootschappen, het 
achterhalen van de identificatiegegens van de natuurlijke personen door opzoekingen in 
het Rijksregister van de natuurlijke personen en de Kruispuntbankregisters, het 
achterhalen van identificatiegegevens van rechtspersonen door opzoekingen in de 
Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag tot publicatie van het (de) uittreksel(s) 
in het Belgisch Staatsblad en de betaling van het zegelrecht en het publicatierecht. 

 
De Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat is ruimschoots bij dit project 
betrokken gelet op haar rol van tussenpersoon tussen de notarissen en de 
regeringspartners. 

 
5.4. De eigenlijke toegang tot de Kruispuntbankregisters zou gelden voor de notarissen zelf, 

hun medewerkers en de personen die daartoe door de Koninklijke Federatie van het 
Belgisch Notariaat worden gemachtigd (de projectleider en specifieke personeelsleden 
betrokken bij het project eDepot). 

 
De bijgewerkte lijst van de notarissen, hun medewerkers en de personeelsleden van de 
Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat die toegang mogen hebben tot de 
persoonsgegevens van de Kruispuntbankregisters zou door de Koninklijke Federatie 
van het Belgisch Notariaat worden bijgehouden en ter beschikking worden gehouden 
van het Sectoraal comité van de sociale zekerheid. 

 
5.5. De persoonsgegevens die zouden worden ingezameld, zijn de identificatiegegevens van 

de natuurlijke personen die partij zijn bij de akten tot oprichting en/of statutenwijziging 
van vennootschappen, dat wil zeggen de oprichters, de bestuurders, de beheerders,… 

 
Deze persoonsgegevens dienen door de notarissen en hun medewerkers te worden 
opgenomen in de authentieke akten, de expedities en de uittreksels die in het Belgisch 
Staatsblad worden bekendgemaakt. Ze dienen eveneens als gestructureerde gegevens 
(“metagegevens”) te worden opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen. 

 
De notarissen en hun medewerkers zouden aldus de natuurlijke personen, partij bij 
authentieke akten tot oprichting van vennootschappen of tot wijziging van de statuten 
van vennootschappen, met zekerheid en op een eenduidige wijze moeten kunnen 
identificeren en er zich van moeten kunnen vergewissen dat de persoonsgegevens met 
betrekking tot natuurlijke personen die in de authentieke akten, expedities en uittreksels 
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zijn vermeld volledig identiek zijn aan de officiële gegevens van het Rijksregister van 
de natuurlijke personen en de Kruispuntbankregisters. 

 
De notarissen en/of hun medewerkers zouden voor elk ontwerp van authentieke akte tot 
oprichting of statutenwijziging van vennootschappen, aan de hand van schermen op het 
portaal van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, een “elektronisch 
dossier” openen met alle wettelijk verplichte gestructureerde gegevens, waaronder de 
identificatiegegevens van de natuurlijke personen die bij de akte betrokken zijn. Naar 
aanleiding van de voorbereiding van de authentieke akten zouden zij opzoekingen 
verrichten in het Rijksregister van de natuurlijke personen en in de 
Kruispuntbankregisters. Zij zouden in een latere fase van het project de resultaten van 
hun opzoekingen kunnen bewaren met het oog op de automatische integratie ervan in 
de ontwerpen van akte. In de huidige fase van het project zouden de persoonsgegevens 
echter niet in gegevensbanken worden bewaard maar zouden ze door de medewerkers 
gevisualiseerd en onmiddellijk geïntegreerd worden in de ontwerpen van authentieke 
akte via de functie “kopiëren/plakken”. 
 
De Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat wijst er op dat de 
persoonsgegevens die elektronisch zouden worden ingezameld thans reeds manueel 
worden ingezameld door de notarissen en hun medewerkers, hetzij door het versturen 
van een vraag aan de ondersteuningsploeg van de Koninklijke Federatie van het 
Belgisch Notariaat in het kader van de hypotheekwet die de vermelding van het 
identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen verplicht maakt, 
hetzij door het overmaken van een vraag tot voorlegging van een identiteitsdocument 
aan de natuurlijke personen zelf. 
 
De nieuwe elektronische procedures zouden de notaris enkel toelaten om zijn 
inlichtingen rechtstreeks te halen uit de officiële bronnen en zouden dus niet van dien 
aard zijn dat de rechten van de personen die partij zijn bij vennootschapsakten in het 
gedrang komen. 

 
De identificatiegegevens van alle personen die opzoekingen verrichten in het kader van 
het project eDepot zouden overigens aan de federale overheidsdienst Informatie- en 
Communicatietechnologie worden overgemaakt, samen met het verzoek (het betreft het 
identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen van de persoon 
die de opzoeking verricht en het ondernemingsnummer van het notariskantoor waar de 
opzoeking werd verricht). De door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat 
ontwikkelde toepassing zou voorts voor controledoeleinden alle nuttige informatie met 
betrekking tot de opzoekingen in de vorm van loggings archiveren (identificatie van de 
persoon die de opzoeking verricht, de datum en het uur van de opzoeking en het 
referentiedossier waarvoor de opzoeking werd verricht).  

 
 
5.6. De toegang tot de Kruispuntbankregisters zou betrekking hebben op volgende 

persoonsgegevens: het INSZ, de naam en voornamen, de geboortedatum en 
geboorteplaats, het geslacht, de nationaliteit, de verblijfplaats en de aanduiding dat 
betrokkene al dan niet overleden is. 

 



 

 

 
 

7

 

Deze persoonsgegevens zouden door de notarissen, hun medewerkers en de 
Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat worden aangewend met het oog op de 
vaststaande en eenduidige identificatie van de personen betrokken bij de akten tot 
oprichting van vennootschappen en tot statutenwijziging van vennootschappen, de 
opname in de authentieke akten, expedities en uittreksels en de verdere opname in de 
Kruispuntbank van Ondernemingen. 
 
Het INSZ zou in voorkomend geval tevens worden gebruikt ter identificatie van de 
persoon die de opzoekingen verricht (de notaris, de medewerker van de notaris of de 
medewerker van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat). 
 
De aanduiding dat betrokkene al dan niet overleden is, zou ten slotte als controlemiddel 
dienen. 

 
5.7. Wat betreft de bewaarduur van de persoonsgegevens merkt de Koninklijke Federatie 

van het Belgisch Notariaat op dat de duur van de werkzaamheden voorafgaand aan de 
ondertekening van de akten tot oprichting van vennootschappen of tot statutenwijziging 
van vennootschappen varieert in functie van een hele reeks factoren die hoofdzakelijk 
te maken hebben met de ijver van de oprichters of hun mandatarissen. De voorbereiding 
van een akte kan een halve dag duren of minder maar kan ook worden gespreid over 
verschillende weken of zelfs maanden. Het kan ook gebeuren dat een geopend dossier 
niet wordt afgewerkt. 

 
In het kader van de eerste fase van het project zouden de persoonsgegevens niet in 
gegevensbanken worden bewaard. Ze zouden visueel worden weergegeven en 
onmiddellijk door de notarissen of hun medewerkers worden opgenomen in de 
authentieke akten, expedities of uittreksels. Op termijn, bij een nieuwe versie van de 
toepassing, zouden de persoonsgegevens echter worden bewaard gedurende de tijd die 
noodzakelijk is voor de voorbereiding van de akten. De persoonsgegevens zouden 
vervolgens op korte termijn na de neerlegging van de akten worden verwijderd. 

 
De aanduiding dat betrokkene al dan niet overleden is, is een persoonsgegeven dat 
noodzakelijk is voor de vervulling van de opdracht van de notaris maar zou niet worden 
bewaard. 

 
5.8. De notarissen, hun medewerkers en de Koninklijke Federatie van het Belgisch 

Notariaat zouden de hogervermelde identificatiegegevens inzamelen via een 
opeenvolgende bevraging van het Rijksregister van de natuurlijke personen en de 
Kruispuntbankregisters. 

 
 
 
De betrokken toepassing zou eerst het Rijksregister van de natuurlijke personen 
raadplegen. Indien betrokkene daar teruggevonden wordt, zou de raadpleging daar 
eindigen. Slechts voor zover de betrokkene niet in het Rijksregister van de natuurlijke 
personen wordt teruggevonden, zal een bijkomende bevraging van de 
Kruispuntbankregisters worden verricht. 
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Volgens het auditoraatsraport zouden de notarissen, hun medewerkers en de 
personeelsleden van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat aldus op 
functioneel vlak één enkele bevraging verrichten maar op technisch vlak zouden beide 
gegevensbanken (het Rijksregister van de natuurlijke personen en de 
Kruispuntbankregisters) achtereenvolgens geraadpleegd worden, aan de hand van een 
toepassing ontwikkeld ten behoeve van de notarissen, evenwel zonder rechtstreekse 
tussenkomst van derden. 

 
5.9. Aangezien de opdracht van de notarissen niet in de tijd wordt beperkt, wordt de 

machtiging gevraagd voor onbepaalde duur. 
 
 
D. VEILIGHEIDSMAATREGELEN ZOALS TOEGELICHT IN HET 

AUDITORAATSRAPPORT 
 
6. De toegang tot de gegevensbanken van de officiële bronnen, in het bijzonder tot de 

Kruispuntbankregisters, is beveiligd, zowel wat betreft de toegang tot het portaal e-
Notariaat als wat betreft de toegang tot de opzoekingstoepassing aan de hand waarvan 
de Kruispuntbankregisters kunnen worden geraadpleegd. De betrokken verbindingen 
voldoen aan veiligheidsstandaarden. 

 
Voorts wordt de toegang tot de Kruispuntbankregisters begeleid door een 
informatieveiligheidsconsulent. 

 
Ten slotte werd een veiligheidsplan opgesteld, dat voldoet aan de standaard ISO 17799 
en tien domeinen viseert. 
 
Security Policy: betreft de informatie aangaande de veiligheid van de Koninklijke 
Federatie van het Belgisch Notariaat. 
 
Organisational Security: betreft de structuur en de organisatie van de afdeling 
“Veiligheid”. 
 
Asset Classification and Control: betreft de classificatie van de documenten en de 
maatregelen voor de bewaring van deze documenten en de erin opgenomen informatie. 
 
Personnel Security: betreft de beveiliging van de informatiegegevens met betrekking tot 
het personeel. 
 
Physical and Environmental Security: betreft de maatregelen inzake fysieke 
beveiliging. 
 
Communications and Operations Management: betreft het operationele beheer. 
 
Access Control: betreft de toegangscontrole. 

 
System Development and Maintenance: betreft de ontwikkeling van de toepassingen en de 
systemen. 



 

 

 
 

9

 

 
Business Continuity Management: betreft de waarborgen om de continuïteit van de 
werkzaamheden te waarborgen en de maatregelen die moeten worden genomen om de 
situatie te herstellen ingeval van ramp. 
 
Compliance: betreft de waarborg inzake overeenstemming met de wettelijke en 
reglementaire voorschriften. 

 
7. Er wordt erop gewezen dat de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat 

volgende maatregelen heeft geïmplementeerd. 
 

De toegang tot het gebouw en de lokalen wordt beveiligd aan de hand van de 
magnetische badges. De informaticazaal wordt bovendien beveiligd aan de hand van 
een toegangscode. De toegangstijd is beperkt tot de kantooruren. De bezoekers dienen 
hun identiteitskaart te tonen om een badge te verkrijgen. Het gebouw en de toegangen 
ertoe worden vierentwintig uren per dag en zeven dagen per week bewaakt met 
camera’s. 

 
Een erkende instantie stelt jaarlijks een rapport op met betrekking tot de 
brandveiligheid. 
 
Het netwerk waarop de toepassing “elektronische neerlegging van akten tot oprichting 
van een vennootschap of tot wijziging van de statuten van een vennootschap” draait, 
wordt beveiligd door twee firewalls, een antivirussoftware en de fysieke scheiding 
tussen het netwerk en de servers. De notariskantoren hebben toegang tot de 
toepassingen door middel van een chipkaart (enkel geïdentificeerde en gemachtigde 
gebruikers hebben toegang). Elke notaris en elke medewerker beschikt over zijn eigen 
kaart en eigen certificaat met als gevolg een gepersonaliseerde filtering van de toegang 
tot de toepassingen of delen van toepassingen. 
 
De notarissen en hun medewerkers alsook de gemachtigde personeelsleden van de 
Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat dienen uitdrukkelijk hun akkoord te 
verlenen aangaande een verklaring van vertrouwelijkheid, die hen zal worden 
voorgelegd vóór hun eerste ondervraging van de Kruispuntbankregisters. 
 
Tevens wordt het veiligheidsaspect in acht genomen bij de organisatie van het 
personeel en de interne controles. 

 
 
8. De notarissen en hun medewerkers zullen opzoekingen in de Kruispuntbankregisters 

kunnen verrichten via het beveiligde portaal van de Koninklijke Federatie van het 
Belgisch Notariaat. De notarissen, hun medewerkers alsook de ondersteuningsploeg van 
de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat zullen uitdrukkelijk worden 
ingelicht over het feit dat de raadpleging van de Kruispuntbankregisters enkel mag 
worden verricht voor zover zij noodzakelijk is voor de voorbereiding van de 
oprichtingsakten van vennootschappen en de akten tot wijziging van de statuten van 
vennootschappen. 
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De Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat heeft bovendien een systeem 
van “logging/auditing” geïmplementeerd, aan de hand waarvan de gegevens met 
betrekking tot de raadplegingen kunnen worden gearchiveerd en voor elke raadpleging 
het dossier kan worden teruggevonden waarvoor de opzoeking werd verricht, evenals 
de naam, voornamen en hoedanigheid van de persoon (notaris, medewerker van de 
notaris of medewerker van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat) die de 
opzoeking heeft verricht. 

 
 
E. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
9. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens buiten het netwerk van de sociale 

zekerheid die, overeenkomstig artikel 15, tweede lid, van de wet van 15 januari 1990 
houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, een 
principiële machtiging van het sectoraal comité van de sociale zekerheid vergt. 

 
10. Voor het uitvoeren van hun opdrachten inzake de neerlegging van akten, beschreven in 

Titel V van Boek IV van het Wetboek van Vennootschappen en nader bepaald in het 
koninklijk besluit van 26 juni 2003 houdende aanwijzing van de overheden, administraties 
en diensten die, betreffende bepaalde categorieën van ondernemingen, belast zijn met de 
eenmalige inzameling en het actualiseren van de gegevens bedoeld in artikel 6 van de wet 
van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot 
modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten 
en houdende diverse bepalingen, dienen de notarissen, hun medewerkers en de Koninklijke 
Federatie van het Belgisch Notariaat de Kruispuntbankregisters mededeling te kunnen 
krijgen van persoonsgegevens uit de Kruispuntbankregisters. 

 
 Er dient eraan te worden herinnerd dat de machtiging om de Kruispuntbankregisters te 

raadplegen in elk geval wordt verleend, onverminderd de toepassing van de artikelen 9 en 
10 van de privacywet van 8 december 1992 met betrekking tot de rechten van de betrokken 
persoon, evenals van artikel 17 met betrekking tot de verplichte voorafgaande aangifte van 
de verwerking. 

 
11.1. Het Sectoraal comité van de sociale zekerheid is de mening toegedaan dat de gevraagde 

toegang aan de beginselen van doelmatigheid en evenredigheid beantwoordt. 
 
 
11.2. Zowel de notarissen, hun medewerkers als de Koninklijke Federatie van het Belgisch 

Notariaat dienen de partijen betrokken bij een akte tot oprichting van een vennootschap of 
tot wijziging van de statuten van een vennootschap op een correcte wijze te kunnen 
identificeren. 

 
11.3. Het Comité verwijst naar het advies van de Commissie voor de Bescherming van de 

Persoonlijke Levenssfeer vermeld onder rolnummer 14/2005, en in het bijzonder naar de 
consideransen 8.1. en volgende. 

  
 Het Sectoraal Comité wijst erop dat noch de notarissen, noch de Koninklijke Federatie van 

het Belgisch Notariaat zullen overgaan tot integratie van de betrokken natuurlijke personen 
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in het verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Dit 
wordt ook benadrukt in het auditoraatsrapport. 

 
 In voorkomend geval dient elke latere oprichting van een verwijzingsrepertorium door de 

Kruispuntbank het voorwerp uit te maken van een nieuwe machtiging van het comité. 
 
11.4.1. De notarissen zijn er overigens toe gehouden om toe te zien op de juiste toepassing van de 

machtiging door hun medewerkers. Als verantwoordelijke voor de verwerking dienen zij 
alleszins de maatregelen te treffen voorzien in artikel 16 van de wet van 8 december 1992 
tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 
persoonsgegevens. 

 
 In toepassing van artikel 16, § 2, 2°, van de privacywet van 8 december 1992 dient de 

verwerker ervoor te zorgen dat voor de personen die onder zijn gezag handelen, de 
toegang tot de gegevens en de verwerkingsmogelijkheden beperkt blijven tot hetgeen die 
personen nodig hebben voor de uitoefening van hun taken of tot hetgeen noodzakelijk is 
voor de behoeften van de dienst. In dat kader blijkt het evenredig om de machtiging te 
verlenen voor de toegang van de notarissen, hun medewerkers en de gemandateerde 
personeelsleden van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (de projectleider 
en de personeelsleden die bij eDepot zijn betrokken). 

 
11.4.2. Er dient echter te worden opgemerkt dat het voorziene gebruik van het 

rijksregisternummer door de notarissen en de KFBN, met het oog op een controle van de 
toegang tot de Kruispuntbankregisters door de medewerkers en personeelsleden van de 
KFBN, niet voldoet aan de doelstellingen waarvoor de machtiging werd verleend bij de 
koninklijke besluiten van 11 september 1986 en 14 april 2002.  

 
   Een nieuwe machtiging in die zin is noodzakelijk; het Sectoraal comité van de sociale 

zekerheid verwijst dit deel van de aanvraag naar de Commissie voor de Bescherming van 
de Persoonlijke Levenssfeer die hiervoor bevoegd is. Het komt aan de aanvrager toe om 
met het oog daarop een dossier in te dienen bij de Commissie. 

 
11.4.3. Het sectoraal comité neemt nota van het feit dat de actuele lijst van de notarissen, van hun 

medewerkers en van de personeelsleden van de Koninklijke Federatie van het Belgisch 
Notariaat die gemachtigd zijn om toegang te hebben tot de informatie van de 
Kruispuntbankregisters zal worden bijgehouden door de Koninklijke Federatie van het 
Belgisch Notariaat en ter beschikking zal worden gehouden van het Sectoraal comité. 

 
Het comité neemt tevens nota van het feit dat een overeenkomst met een verplichting tot 
vertrouwelijkheid zal worden ondertekend door elke medewerker of personeelslid die 
toegang krijgt tot de Kruispuntbankregisters. 

 
11.5.  De machtiging mag voor onbepaalde duur worden verleend aangezien de opdracht van de 

notarissen niet in de tijd is beperkt. 
 
11.6.  Wat de archivering van de gegevens betreft, dient een onderscheid te worden gemaakt 

tussen de elektronische archivering enerzijds en de papieren archivering anderzijds. 
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  Het Sectoraal comité neemt er nota van dat de elektronische persoonsgegevens die in 
de authentieke akten met betrekking tot de vennootschappen zullen worden opgenomen, 
op korte termijn na de neerlegging van de akten zullen worden verwijderd. 

 
  De persoonsgegevens die op papier worden bewaard, in de authentieke akten zelf of in de 

documenten waarvan de bewaring door de wet of de reglementering is voorgeschreven, 
zullen niet langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de 
wettelijke opdrachten van de notarissen en de KFBN. Dit geldt ook voor de documenten 
met betrekking tot de dossiers waarvoor nooit een authentieke akte werd verleden.  

 
12.1.  Deze machtiging heeft enkel betrekking op de aspecten van het project, beschreven onder 

punt 3, waarvoor het Sectoraal comité van de sociale zekerheid bevoegd is. 
 
12.2.  Ze doet bijgevolg geen afbreuk aan andere verplichtingen of opmerkingen waaraan, 

behalve het in het vorige lid vermelde aspect, voornoemd project zou zijn onderworpen 
door of krachtens de privacyreglementering, zoals vermeld sub 11.4.2. 

 
 
Om deze redenen, verleent  
 
het Sectoraal comité van de sociale zekerheid  
 
de machting aan de notarissen, hun medewerkers en de Koninklijke Federatie van het Belgisch 
Notariaat om de Kruispuntbankregisters te raadplegen voor voormelde doeleinden en volgens de 
hogervermelde voorwaarden en modaliteiten. 
 
 
 
 
 
 

Michel PARISSE 
Voorzitter 


