
 

 

 
 

 

 

 

 

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling "Sociale Zekerheid" 

 

 

SCSZG/15/028 

 

 

BERAADSLAGING NR. 15/010 VAN 3 MAART 2015 MET BETREKKING TOT 

DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DE COMITÉS 

D'ACQUISITION D'IMMEUBLES (COMITÉS TOT AANKOOP VAN 

ONROERENDE GOEDEREN) VAN DE DIRECTION GÉNÉRALE 

TRANSVERSALE DU BUDGET, DE LA LOGISTIQUE ET DES TIC (HET 

OVERKOEPELEND DIRECTORAAT-GENERAAL BEGROTING, LOGISTIEK 

EN INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE) VAN DE WAALSE 

OVERHEIDSDIENST IN HET KADER VAN HUN OPDRACHTEN 

BETREFFENDE DE "VIERDE WEG" 

 

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 de aanvraag van het Waalse Gewest van 9 februari 2015; 

 

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 10 

februari 2015. 

 

 

A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 

1. Krachtens het koninklijk besluit van 3 november 1960 betreffende de comités tot 

aankoop van onroerende goederen voor rekening van de Staat, van de 

staatsinstellingen en van de instellingen waarin de Staat een overwegend belang 

heeft, werden de comités tot aankoop van onroerende goederen die belast zijn met 

de aankoop van onroerende goederen voor rekening van de Staat, ingesteld onder 

het gezag en het toezicht van de Minister van Financiën. Echter, met toepassing van 

artikel 6quiquies van de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de 

Zesde Staatshervorming zijn de comités tot aankoop van onroerende goederen sinds 

1 januari 2015 overgeheveld naar de gewesten, wat betreft de aankoop van 

onroerende goederen voor hun rekening of onder hun gezag. 
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2. Voor de uitvoering van hun opdrachten werden de comités tot aankoop van 

onroerende goederen bij beraadslaging nr. 06/061 van 18 juli 2006 met betrekking 

tot diverse mededelingen van persoonsgegevens in het kader van het project "vierde 

weg" gemachtigd om enerzijds persoonsgegevens uit de KSZ-registers
1
 te 

ontvangen en anderzijds een aantal persoonsgegevens van de instellingen van 

sociale zekerheid die belast zijn met de inning van sociale bijdragen. 

 

3. In casu beoogt het project "vierde weg" een betere invordering van de bijdragen 

voor de sociale zekerheid: bij de verkoop van goederen moeten een aantal personen 

de socialezekerheidsinstellingen die belast zijn met de inning van de 

socialezekerheidsbijdragen  hierover informeren, zodat die instellingen hun rechten 

kunnen doen gelden ten aanzien van de verkoper.  Artikel 41quater, § 6, van de wet 

van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 

betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders bepaalt immers dat 

bepaalde personen (onder wie de comités tot aankoop van onroerende goederen van 

het Waals Gewest) moeten controleren of de verkopers hun verplichtingen inzake 

sociale zekerheid hebben vervuld. 

 

4. De comités tot aankoop van onroerende goederen van het Overkoepelend 

Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en 

communicatietechnologie van de Waalse Overheidsdienst kunnen als 

rechtsopvolgers van de Federale Overheidsdienst Financiën dezelfde 

persoonsgegevens gebruiken
2
 voor de opdrachten inzake de "vierde weg" die ze 

moeten vervullen, aangezien ze ook tot het toepassingsgebied behoren van artikel 

41quater van de wet van 27 juni 1969.  

 

 

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

 

5. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens buiten het netwerk van de 

sociale zekerheid waarvoor krachtens artikel 15, § 1, tweede lid, 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 van de Gezondheid vereist is. 

 

6. Bij de bevoegdheidsoverdracht rijst de vraag hoe instanties van de deelstaten hun 

(voormalig federale) nieuwe opdrachten zo optimaal mogelijk kunnen uitvoeren. 

Het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid meent dat 

                                                 
1
  Zie in dat verband ook beraadslaging nr. 06/20 van 18 april 2006 met betrekking tot de 

toegangsaanvraag tot de registers van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid in hoofde van de 

Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van de uitvoering van zijn wettelijke en 

reglementaire opdrachten. 
2
  De comités tot aankoop van onroerende goederen van het Overkoepelend Directoraat-generaal 

Begroting, Logistiek en Informatie- en communicatietechnologie van de Waalse Overheidsdienst 

hebben een aanvraag ingediend bij het Sectoraal Comité van het Rijksregister om een machtiging te 

verkrijgen om de nodige gegevens van het rijksregister te raadplegen voor de uitoefening van hun 

nieuwe bevoegdheden. 
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die instanties net als hun respectieve federale voorgangers gebruik kunnen maken 

van persoonsgegevens die al beschikbaar zijn bij het bestuur. Het Sectoraal Comité 

is echter van mening dat het niet aangewezen is dat de persoonsgegevens die 

momenteel beschikbaar zijn bij de federale overheid en die noodzakelijk zijn voor 

de verwerking van dossiers door de deelstaten (bijkomend) structureel geregistreerd 

worden door de deelstaten, voor zover de federale overheid die gegevens ook nodig 

heeft voor de verwezenlijking van haar eigen opdrachten. 

 

7. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, met name het feit dat de 

comités tot aankoop van onroerende goederen van het Overkoepelend Directoraat-

generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en communicatietechnologie van de 

Waalse Overheidsdienst hun opdrachten kunnen verwezenlijken. De mee te delen 

persoonsgegevens lijken, uitgaande van dat doeleinde, relevant en niet overmatig. 

De comités tot aankoop van onroerende goederen van het Overkoepelend 

Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en 

communicatietechnologie van de Waalse Overheidsdienst zijn ook gemachtigd om 

de Kruispuntbankregisters te raadplegen, mits ze de bepalingen naleven van 

beraadslaging nr. 12/13 van het Sectoraal Comité van 6 maart 2012. 

 

8. Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en 

organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid wordt de mededeling 

van persoonsgegevens verricht via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 

9. Bij de verwerking van de persoonsgegevens moet er rekening worden gehouden 

met de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de wet van 8 december 1992 tot 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 

persoonsgegevens, de uitvoeringsbesluiten ervan en elke andere wettelijke of 

reglementaire bepaling tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

 

10. Deze machtiging wordt verleend met eerbiediging van de bepalingen van de 

aanbeveling nr. 03/2015 van 25 februari 2015 van de Commissie voor de 

Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, over de werkwijze van de diverse 

sectorale comités bij het verlenen van machtigingen in het kader van de 

bevoegdheidsoverdrachten naar aanleiding van de zesde staatshervorming. 
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Om deze redenen, 

beslist de afdeling Sociale Zekerheid van het Sectoraal Comité van de Sociale 

Zekerheid en van de Gezondheid 
 

dat de comités tot aankoop van onroerende goederen van het Overkoepelend Directoraat-

generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en communicatietechnologie van de Waalse 

Overheidsdienst zich bij de verwezenlijking van hun opdrachten mogen beroepen op de 

machtiging die vervat zit in de voormelde beraadslaging en die oorspronkelijk werd 

toegekend aan de comités tot aankoop van onroerende goederen van de FOD Financiën. 

 

 

 

 

 

 

 

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). 


