
 

  
 
 
 
Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling  « Sociale Zekerheid » 
 
 
 
SCSZ/09/128 
 
 
BERAADSLAGING NR 09/067 VAN 3 NOVEMBER 2009 MET BETREKKING TOT 
DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT DE 
KRUISPUNTBANKREGISTERS AAN DE DIENST VREEMDELINGENZAKEN 
 
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15, § 1; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 19 
oktober 2009; 
 
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 
 
 
1. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 
1.1. Bij het koninklijk besluit van 18 april 1990 waarbij aan sommige overheden van het 

Ministerie van Justitie toegang wordt verleend tot het Rijksregister van de natuurlijke 
personen werd (onder meer) de Dienst Vreemdelingenzaken gemachtigd om toegang te 
hebben tot het Rijksregister van de natuurlijke personen voor het vervullen van zijn 
taken. De Dienst voor Vreemdelingenzaken, die momenteel ressorteert onder de 
federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken, behoorde destijds nog tot het Ministerie 
van Justitie. De machtiging werd meer bepaald verschaft ten behoeve van “de 
ambtenaren van niveau 1 van de Dienst Vreemdelingenzaken die (…) schriftelijk en met 
name zijn aangewezen (…) in het kader van hun taak (…) om de overtredingen op te 
sporen en vast te stellen van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 
het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen”. 

 
 Daarenboven voorziet het koninklijk besluit van 11 mei 1987 betreffende de 

mededeling, door de gemeenten, van inlichtingen aan de Dienst Vreemdelingenzaken, 
door toedoen van het Rijksregister van de natuurlijke personen dat de gemeenten ertoe 
zijn gehouden om bepaalde persoonsgegevens betreffende de vreemdelingen die 
ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister, voor zover 



 2

zij over die persoonsgegevens beschikken, door toedoen van het Rijksregister van de 
natuurlijke personen, mee te delen aan de Dienst Vreemdelingenzaken van het 
Ministerie van Justitie. 

 
 Ten slotte werd de Dienst Vreemdelingenzaken bij het koninklijk besluit van 22 oktober 

1984 gemachtigd om het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke 
personen te gebruiken. 

 
 De Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer oordeelde in haar 

advies nr. 02/2003 van 13 januari 2003 dat de overheveling van de Dienst 
Vreemdelingenzaken van het Ministerie van Justitie naar het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken niet mocht leiden tot het verlies van zijn machtigingen, enerzijds, 
om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, 1° tot 9°, 
en tweede lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de 
natuurlijke personen en, anderzijds, om gebruik te maken van het identificatienummer 
van het Rijksregister van de natuurlijke personen. 

 
1.2. De Dienst Vreemdelingenzaken heeft echter voor het vervullen van zijn opdrachten ook 

nood aan persoonsgegevens betreffende natuurlijke personen die niet zijn ingeschreven 
in het Rijksregister van de natuurlijke personen of van wie niet alle nodige 
persoonsgegevens systematisch worden bijgewerkt in het Rijksregister van de 
natuurlijke personen. Bijgevolg wenst de Dienst Vreemdelingenzaken door de afdeling 
sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de 
gezondheid te worden gemachtigd om toegang te krijgen tot de Kruispuntbankregisters 
bedoeld in artikel 4 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie 
van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, die complementair en subsidiair zijn 
ten opzichte van het Rijksregister van de natuurlijke personen. 

 
 De gevraagde toegang heeft betrekking op het Identificatienummer van de Sociale 

Zekerheid, de naam, de voornamen, de geboortedatum, de geboorteplaats, het geslacht, 
de nationaliteit, de hoofdverblijfplaats, de datum van overlijden, de burgerlijke staat en 
de opeenvolgende wijzigingen van deze persoonsgegevens. De modaliteiten van de 
toegang tot de Kruispuntbankregisters in hoofde van de Dienst Vreemdelingenzaken 
zijn voorts dezelfde als deze met betrekking tot de toegang tot het Rijksregister van de 
natuurlijke personen. 

 
1.3. De Dienst Vreemdelingenzaken zou de persoonsgegevens uit de Kruispuntbankregisters 

uitsluitend aanwenden met het oog op het controleren van de verblijfsvergunningen van 
vreemdelingen die legaal op het Belgisch grondgebied verblijven. Hierbij onderzoekt de 
Dienst Vreemdelingenzaken of de vreemdeling nog altijd aan de initiële voorwaarden 
voor het bekomen van een verblijfsvergunning voldoet. 

 
 De persoonsgegevens bieden de mogelijkheid om, overeenkomstig de daartoe geldende 

machtigingen van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid, 
bepaalde persoonsgegevensbanken uit het netwerk van de sociale zekerheid te 
raadplegen. Indien blijkt dat de betrokkene niet gewerkt heeft, wordt zijn dossier aan 
een bijkomend onderzoek onderworpen. De Dienst Vreemdelingenzaken kan dan aan de 
gemeente bijkomende inlichtingen vragen met betrekking tot de activiteiten van de 
betrokkene. Op basis van deze informatie zal de Dienst Vreemdelingenzaken al dan niet 
beslissen om het verblijf te laten verderzetten of te verlengen. 
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2. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 
 
2.1. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens die ingevolge artikel 15, § 1, van de 

wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 
van de Sociale Zekerheid een principiële machtiging vanwege de afdeling sociale 
zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid 
vereist. 

 
2.2. De mededeling van persoonsgegevens uit de Kruispuntbankregisters aan de Dienst 

Vreemdelingenzaken beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, met name de correcte en 
eenduidige identificatie van personen in het kader van het uitoefenen van de opdrachten 
van de Dienst Vreemdelingenzaken, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 15 
december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 
de verwijdering van vreemdelingen. 

 
 De persoonsgegevens in kwestie zijn, uitgaande van dat doeleinde, ter zake dienend en 

niet overmatig. 
 
2.3. Het gebruik van het Identificatienummer van de Sociale Zekerheid, voor zover 

toegekend door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, is vrij overeenkomstig 
artikel 8, § 2, van de hogervermelde wet van 15 januari 1990. 

 
2.4. Bij de Dienst Vreemdelingenzaken dient er een informatieveiligheidsconsulent te 

worden aangesteld. Met het oog op de veiligheid van de persoonsgegevens die worden 
verwerkt en met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de 
personen op wie deze persoonsgegevens betrekking hebben, staat hij in voor het 
verstrekken van deskundige adviezen aan de persoon belast met het dagelijks bestuur en 
voor het uitvoeren van de opdrachten die hem door deze laatste worden toevertrouwd. 
Hij heeft een adviserende, stimulerende, documenterende en controlerende opdracht 
inzake informatieveiligheid. Hij vervult tevens de functie van aangestelde voor de 
gegevensbescherming, bedoeld in artikel 17bis van de wet van 8 december 1992 tot 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 
persoonsgegevens. 

 
2.5. De Dienst Vreemdelingenzaken dient bovendien rekening te houden met de minimale 

veiligheidsnormen zoals ze werden vastgelegd door het Algemeen Coördinatiecomité 
van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en goedgekeurd door het sectoraal 
comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid. 

 
2.6. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en de Dienst Vreemdelingenzaken houden 

loggings bij met betrekking tot de toegang tot de Kruispuntbankregisters, waarin onder 
andere wordt opgenomen wie de persoonsgegevens voor hogervermeld doeleinde heeft 
geraadpleegd en wanneer. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid kan echter niet 
te weten komen welke concrete medewerker van de Dienst Vreemdelingenzaken de 
Kruispuntbankregisters heeft geraadpleegd. Enkel de Dienst Vreemdelingenzaken is 
daarvan op de hoogte. 

 De Dienst Vreemdelingenzaken dient dus uitgebreidere loggings bij te houden met, per 
raadpleging, een aanduiding van wie wanneer over wie welke persoonsgegevens heeft 
verkregen voor welk doeleinde. Deze loggings dienen minstens tien jaar te worden 
bewaard met het oog op het behandelen van eventuele klachten of het achterhalen van 
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eventuele onregelmatigheden bij de verwerking van de persoonsgegevens. De loggings 
zelf dienen te worden beveiligd aan de hand van maatregelen die de vertrouwelijkheid, 
de integriteit en de beschikbaarheid garanderen. Ze worden aan het sectoraal comité van 
de sociale zekerheid en van de gezondheid en aan de Kruispuntbank van de Sociale 
Zekerheid overgemaakt indien zij daarom verzoeken. 

 
 
Om deze redenen, machtigt 
 
het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid 
 
de Dienst Vreemdelingenzaken van de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken om 
onder de hogervermelde voorwaarden toegang te hebben tot de hogervermelde 
persoonsgegevens uit de Kruispuntbankregisters bedoeld in artikel 4 van de wet van 15 
januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale 
Zekerheid met het oog op de correcte en eenduidige identificatie van personen in het kader 
van de uitoefening van zijn opdrachten, in het bijzonder het controleren van de 
verblijfsvergunningen van vreemdelingen die legaal op het Belgisch grondgebied verblijven.  
 
 
 
 
 
 
 

Yves ROGER 
Voorzitter 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De zetel van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid is gevestigd in de kantoren 
van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op volgend adres : Sint-Pieterssteenweg 375 – 1040 Brussel 
(tel. 32-2-741 83 11)  
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