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Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 
Afdeling «Sociale Zekerheid» 

 

 

 

SCSZ/13/007 

 

 

BERAADSLAGING NR. 13/004 VAN 15 JANUARI 2013 MET BETREKKING 

TOT DE TOEGANG TOT DE KRUISPUNTBANKREGISTERS DOOR DE 

DIRECTIE CLIËNTENSTRATEGIE VAN DE MAATSCHAPPIJ VOOR HET 

INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL VOOR HET TOEKENNEN 

VAN GRATIS VERVOERSBEWIJZEN 

 

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 afdeling Innovatie en Beleidsondersteuning van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 5 december 2012; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. Bij het koninklijk besluit van 29 juni 2003 werd de directie Cliëntenstrategie van de 

Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel gemachtigd om toegang 

te hebben tot bepaalde persoonsgegevens uit het Rijksregister van de natuurlijke 

personen betreffende de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 

vijfenzestig jaar of ouder (naam, voornamen, datum en plaats van geboorte en 

overlijden, geslacht en hoofdverblijfplaats), met het oog op het toekennen van gratis 

vervoersbewijzen op het net van de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer 

te Brussel. 
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2. Vermits de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel ook te 

maken krijgt met personen die niet in het Rijksregister van de natuurlijke personen 

zijn ingeschreven of van wie niet alle nodige persoonsgegevens systematisch 

worden bijgewerkt in het Rijksregister van de natuurlijke personen, wil zij voor 

hetzelfde doeleinde toegang krijgen tot dezelfde persoonsgegevens uit de 

Kruispuntbankregisters. 

 

 

B. BEHANDELING 

 

3. De toegang tot de Kruispuntbankregisters vergt krachtens artikel 15, § 1, van de wet 

van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van 

de Sociale Zekerheid een principiële machtiging van de afdeling sociale zekerheid 

van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en de gezondheid. 

 

4. In zijn beraadslaging nr. 12/13 van 6 maart 2012 heeft het sectoraal comité 

geoordeeld dat het gerechtvaardigd en aangewezen is dat instanties met toegang tot 

het Rijksregister van de natuurlijke personen ook gemachtigd worden om toegang te 

krijgen tot de Kruispuntbankregisters, die complementair en subsidiair zijn ten 

opzichte van het Rijksregister van de natuurlijke personen, voor zover en voor 

zolang zij voldoen aan de gestelde voorwaarden om toegang tot het Rijksregister 

van de natuurlijke personen te krijgen. In deze beraadslaging heeft het tevens het 

algemeen kader voor de toegang tot de Kruispuntbankregisters in hoofde van 

instanties met toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen gecreëerd. 

 

 

Om deze redenen, machtigt 

 

de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en 

van de gezondheid 
 

de directie Cliëntenstrategie van de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer om 

voor het hogervermelde doeleinde toegang te krijgen tot de hogervermelde categorieën 

persoonsgegevens uit de Kruispuntbankregisters. Deze toegang dient te verlopen met 

eerbiediging van de beginselen vervat in beraadslaging nr. 12/13 van 6 maart 2012 van 

het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid. 
 

 

 

 

 

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: Willebroekkaai 38 – 1000 

Brussel (tel. 32-2-741 83 11) 


