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

 

 

 

SCSZG/16/146 

 

 

BERAADSLAGING NR. 16/065 VAN 5 JULI 2016 OVER DE TOEGANG TOT DE 

KRUISPUNTBANKREGISTERS DOOR HET BEROEPSINSTITUUT VAN 

VASTGOEDMAKELAARS 

 

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder artikel 15, § 1; 

 

Gelet op de vraag van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars van 8 juni 2016; 

 

Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 10 juni 2016; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars heeft al toegang tot het Rijksregister 

van de natuurlijke personen, volgens beraadslaging nr. 15/2016 van 2 maart 2016 

van het sectoraal comité van het Rijksregister, voor het beheer van zijn ledentabel 

en voor de correspondentie die noodzakelijk is voor het uitvoeren van zijn 

wettelijke opdrachten. 

  

2. Daar het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars ook te maken krijgen met 

personen die niet zijn ingeschreven in het Rijksregister van de natuurlijke personen 

of van wie niet alle persoonsgegevens systematisch worden bijgewerkt in het 

Rijksregister van de natuurlijke personen, wil het ook een permanente toegang 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. 
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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 machtiging 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 gemachtigd 

worden om toegang tot de Kruispuntbankregisters te hebben, voor zover en voor 

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

natuurlijke personen te hebben. In dezelfde beraadslaging heeft het sectoraal comité 

het algemeen kader voor de toegang tot de Kruispuntbankregisters door instanties 

met toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen gecreëerd. 

 

5. Het gebruik van het identificatienummer dat wordt toegekend door de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid is vrij, overeenkomstig artikel 8, § 2, van 

de wet van 15 januari 1990. 

 

6. Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars moet bij de verwerking van de 

persoonsgegevens rekening houden 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. 

 

 

Om deze redenen, machtigt 

 

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

van de gezondheid 
 

het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars om toegang tot de Kruispuntbankregisters te 

hebben, met eerbiediging van beraadslaging nr. 12/13 van 6 maart 2012. 

 

 

 

 

 

 

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). 


