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SCSZ/06/055 
 
 
BERAADSLAGING NR. 06/036 VAN 16 MEI 2006 MET BETREKKING TOT DE 
MEDEDELING VAN DE MUTATIES VAN HET RIJKSREGISTER VAN DE 
NATUURLIJKE PERSONEN AAN DE BRUSSELSE GEWESTELIJKE DIENST VOOR 
ARBEIDSBEMIDDELING, VIA DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE 
ZEKERHEID 
 
Gelet op de aanvraag van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling van 13 
februari 2006; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 3 maart 2006; 
 
Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. 
 
 
A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 
1. De Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling verzoekt het sectoraal comité van 

de sociale zekerheid om, met het oog op het uitvoeren van zijn opdrachten, te worden 
gemachtigd om vanwege de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid mededeling te bekomen 
van de wijzigingen die zijn opgetreden in bepaalde persoonsgegevens – meer bepaald de 
naam en de voornaam, de plaats en de datum van geboorte, het geslacht, de nationaliteit, de 
hoofdverblijfplaats, de plaats en de datum van overlijden en het identificatienummer – uit het 
Rijksregister van de natuurlijke personen aangaande de personen over wie hij een dossier 
beheert (de zogenaamde “mutaties”). 

 
 
B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
2.1. Krachtens artikel 3, tweede lid, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en 

organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid staat de Kruispuntbank van de 
Sociale Zekerheid in voor het coördineren van de betrekkingen tussen de instellingen van 
sociale zekerheid en het Rijksregister van de natuurlijke personen. 

 
 Daarenboven zijn de instellingen van sociale zekerheid krachtens artikel 11, eerste lid, van 

dezelfde wet verplicht de persoonsgegevens die in het netwerk van de sociale zekerheid – 
waartoe ook het Rijksregister van de natuurlijke personen behoort krachtens artikel 2, 9°, van 
dezelfde wet – beschikbaar zijn uitsluitend bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid op 
te vragen. 

 
2.2. In toepassing van artikel 18 van dezelfde wet werd de Brusselse Gewestelijke Dienst voor 

Arbeidsbemiddeling in het netwerk van de sociale zekerheid opgenomen door het 
Beheerscomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid tijdens zijn vergadering van 
28 september 2004 naar aanleiding van een gunstig advies van het Sectoraal Comité van de 
Sociale Zekerheid (advies nr. 04/23 van 7 september 2004). 

 



 

 

 
 

2

 

Krachtens artikel 3 van het koninklijk besluit van 16 januari 2002, genomen in uitvoering 
van voormeld artikel 18, is artikel 11 (onder andere bepalingen) van de wet van 15 januari 
1990 van toepassing op de diensten en instellingen die in het netwerk zijn opgenomen (art. 3, 
§ 1) en worden deze gelijkgesteld met instellingen van sociale zekerheid voor wat de 
toepassing van § 1 van artikel 3 betreft (art. 3, § 2). 

  
3.1. De toegang tot de persoonsgegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen via de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid vereist overeenkomstig de wet van 8 augustus 1983 
tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, een voorafgaande machtiging, 
ofwel bij koninklijk besluit, ofwel bij beslissing van het sectoraal comité van het 
Rijksregister; deze zelfde voorwaarde is voorzien in artikel 4, 2°, van voormeld besluit van 16 
januari 2002. 

 
3.2. De Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling werd gemachtigd om toegang te 

hebben tot het Rijksregister van de natuurlijke personen (onder meer tot de hogervermelde 
persoonsgegevens) en om het rijksregisternummer te gebruiken, met name bij het koninklijk 
besluit van 14 oktober 1997 waarbij aan de Brusselse Gewestelijke Dienst voor 
Arbeidsbemiddeling machtiging wordt verleend toegang te hebben tot de informatiegegevens 
van het Rijksregister van de natuurlijke personen en het identificatienummer ervan te 
gebruiken. 

 
4.1. Een toegangsmachtiging tot het Rijksregister van de natuurlijke personen geldt zowel voor de 

raadpleging van het Rijksregister van de natuurlijke personen als voor het verkrijgen van de 
wijzigingen die werden aangebracht in de betrokken persoonsgegevens van het Rijksregister 
van de natuurlijke personen. 

 
4.2. Daar de instellingen bedoeld in punt 2 het Rijksregister van de natuurlijke personen mogen 

raadplegen via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid moeten ze ook de wijzigingen aan 
de betrokken persoonsgegevens via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid kunnen 
krijgen. 

 
5. De mededeling van de mutaties zal worden beperkt tot deze die betrekking hebben op de 

persoonsgegevens aangaande de personen over wie de Brusselse Gewestelijke Dienst voor 
Arbeidsbemiddeling heeft verklaard dat hij over hen een dossier beheert (door een opname in 
het verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank van de Sociale zekerheid).  

 
6. Het raadplegen en het meedelen van de mutaties mag evenwel niet tot gevolg hebben dat de 

persoonsgegevens uit het Rijksregister van de natuurlijke personen ook op een permanente 
wijze zouden worden opgeslagen in een gegevensbank bij de Kruispuntbank van de Sociale 
Zekerheid. 

 
 Het Rijksregister van de natuurlijke personen blijft de authentieke bron voor de betrokken 

persoonsgegevens, zoals blijkt uit het advies nr. 14/2005 van de Commissie voor de 
Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer en in overeenstemming met de principes 
vastgelegd in dat advies. 
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7. Deze beraadslaging werd genomen zonder afbreuk te doen aan de aanbeveling bedoeld in 
punt 10.7.2. van voormeld advies nr. 14/2005, en aan de eventuele aanpassingen die 
dientengevolge in voorkomend geval aan deze beraadslaging zouden moeten aangebracht. 

 
 
Om deze redenen, stelt 
 
het sectoraal comité van de sociale zekerheid 
 
vast dat de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, mits naleving van voormelde voorwaarden, de 
mutaties van de persoonsgegevens betreffende de personen die door de Brusselse Gewestelijke 
Dienst voor Arbeidsbemiddeling in haar verwijzingsrepertorium werden geïntegreerd aan deze 
laatste mag overmaken. 
 
 
 
 
 

Michel PARISSE 
Voorzitter 


