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

 

 

 

SCSZG/15/111 

 

 

BERAADSLAGING NR. 15/041 VAN 7 JULI 2015 INZAKE DE MEDEDELING 

VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DE VLAAMSE AANKOOPCOMITÉS 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 het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 8 juni 2015; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. Bij 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 ingesteld onder het gezag en het 

toezicht van de Minister van Financiën. Ingevolge de zesde staatshervorming zijn 

de comités tot aankoop van onroerende goederen echter sinds 1 januari 2015 

overgeheveld naar de gewesten, wat betreft de aankoop van onroerende goederen 

voor hun rekening of onder hun gezag. 

 

2. De federale comités tot aankoop van onroerende goederen werden bij beraadslaging 

nr. 06/61 van 18 juli 2006 door het sectoraal gemachtigd om persoonsgegevens uit 

het netwerk van de sociale zekerheid te verwerken voor het uitvoeren van hun 

opdrachten betreffende de vierde weg. 

 

3. Het project van de vierde weg beoogt een betere invordering van de bijdragen voor 

de sociale zekerheid. Bij de verkoop van goederen moeten bepaalde categorieën 
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personen de bevoegde openbare instellingen van sociale zekerheid belast met het 

innen van bijdragen daarover informeren opdat deze laatsten hun rechten zouden 

kunnen doen gelden ten aanzien van de verkoper. Aldus zijn onder meer de 

Vlaamse aankoopcomités ertoe gehouden om bij een onroerende transactie na te 

gaan of de tegenpartij in kwestie zijn verplichtingen op het vlak van de sociale 

zekerheid heeft vervuld. 

 

4. De Vlaamse aankoopcomités moeten als rechtsopvolger van de federale 

overheidsdienst Financiën dezelfde persoonsgegevens kunnen gebruiken voor het 

vervullen van de opdrachten inzake de vierde weg. De afdeling Vastgoedtransacties 

van de Vlaamse Belastingdienst werd immers in het kader van de zesde 

staatshervorming bevoegd voor enkele taken die voorheen door de federale 

aankoopcomités werden verwezenlijkt. Volgens het Vlaams decreet van 19 

december 2014 houdende de Vlaamse vastgoedcodex verwerft de Vlaamse 

Belastingdienst onroerende goederen voor rekening van het Vlaams Gewest of de 

Vlaamse Gemeenschap en de betrokken openbare instellingen. 

 

5. Het betreft persoonsgegevens uit de Kruispuntbankregisters en persoonsgegevens 

afkomstig van de openbare instellingen van sociale zekerheid bevoegd voor het 

innen van de bijdragen van sociale zekerheid, in het bijzonder persoonsgegevens ter 

identificatie van de partijen (de openbare instelling van sociale zekerheid, de 

dossierverantwoordelijke en de persoon betrokken bij de onroerende transactie), 

persoonsgegevens die de stand van de verwerking weergeven en persoonsgegevens 

over de schuld van de betrokkene (waaronder de beschrijving en het bedrag). 

 

6. Door de mededeling van deze persoonsgegevens zijn de Vlaamse aankoopcomités 

in staat om op de opbrengst van de onroerende transactie het bedrag in beslag te 

nemen dat gelijk is aan de bij de bevoegde openbare instelling van sociale zekerheid 

uitstaande schuld en om haar die som terug te storten. 

 

 

B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

 

7. 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. 

 

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

nieuwe (voorheen federale) opdrachten zo optimaal mogelijk kunnen uitvoeren. Het 

sectoraal comité is van oordeel dat die instanties net als hun respectieve (federale) 

voorgangers gebruik moeten kunnen maken van de beschikbare persoonsgegevens. 

 

9. Het sectoraal comité acht het echter niet aangewezen dat de persoonsgegevens die 

nu beschikbaar zijn bij de federale overheid en noodzakelijk zijn voor de 
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verwerking van de dossiers van de deelstaten (bijkomend) structureel door deze 

laatsten zouden worden geregistreerd voor zover de federale overheid die 

persoonsgegevens ook nodig heeft voor het vervullen van haar eigen opdrachten. 

 

10. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, namelijk de inning van de 

bijdragen voor de sociale zekerheid verschuldigd door de personen betrokken bij 

transacties met onroerende goederen. De persoonsgegevens zijn, uitgaande van dat 

doeleinde, relevant en niet overmatig. 

 

11. Bij beraadslaging nr. 15/10 van 3 maart 2015 werden de aankoopcomités van het 

Waalse Gewest, behorende tot het Overkoepelend Directoraat-Generaal Begroting, 

Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie, al door het sectoraal comité 

gemachtigd om als rechtsopvolger van de federale aankoopcomités dezelfde 

persoonsgegevens te mogen verwerken. 

 

12. 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 met de tussenkomst van de Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid. 

 

13. 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, hun uitvoeringsbesluiten en elke andere regelgeving tot 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

 

14. 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 Vlaamse comités tot aankoop van onroerende goederen zich bij het verwezenlijken 

van hun opdrachten mogen beroepen op de machtiging vervat in de hogervermelde 

beraadslaging toegekend aan de comités tot aankoop van onroerende goederen van de 

federale overheidsdienst Financiën en aldus de in die beraadslaging vermelde 

persoonsgegevens mag gebruiken in het kader van de inning van de bijdragen voor de 

sociale zekerheid verschuldigd door de personen betrokken bij transacties met onroerende 

goederen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 


