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

 

 

 

SCSZG/17/035 

 

 

BERAADSLAGING NR. 17/017 VAN 7 MAART 2017 OVER DE TOEGANG TOT 

DE KRUISPUNTBANKREGISTERS DOOR HET FEDERAAL AGENTSCHAP 

VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN (FAGG) VOOR 

DE REGISTRATIE VAN BUITENLANDSE ONDERNEMINGEN (IN DE 

KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN) EN HUN MEDEWERKERS (IN 

HET SYSTEEM VAN GEBRUIKERSBEHEER) 
 

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 aanvraag van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en 

Gezondheidsproducten; 

 

Gelet op het rapport van de afdeling Innovatie en Beleidsondersteuning van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. Bij beraadslaging nr. 21/2015 van 25 maart 2015 verleende het sectoraal comité van 

het Rijksregister een algemene machtiging om het rijksregisternummer te gebruiken 

in het kader van de “Federal Authentication Service” voor de beveiligde toegang tot 

informatietoepassingen ontwikkeld voor opdrachten van algemeen belang. Het 

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten heeft zich bij 

die beraadslaging aangesloten met het oog op de toepassing van een beveiligde 

authenticatieprocedure voor zijn informaticatoepassingen. 

 

2. Voor het beheer van de toegang van de Belgische ondernemingen tot de 

informaticatoepassingen van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en 

Gezondheidsproducten volstaat de “Federal Authentication Service” en heeft het 
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geen verdere behoefte aan persoonsgegevens uit het Rijksregister. Indien de 

authenticatie van een persoon is geslaagd, verstrekt de “Federal Authentication 

Service” immers onder meer de naam, de voornaam en het rijksregisternummer van 

de betrokkene aan de verantwoordelijke voor de verwerking. 

 

3. Vermits het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten 

zijn informaticatoepassingen ook aanbiedt aan buitenlandse ondernemingen (onder 

meer voor registratiedoeleinden) wil het 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, en meer bepaald tot 

de naam, de voornaam, de geboortedatum, de geboorteplaats, het geslacht, de 

nationaliteit, de verblijfplaats en het kruispuntbanknummer. 

 

4. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten zorgt 

voor de inschrijving van buitenlandse ondernemingen in de Kruispuntbank van 

Ondernemingen maar moet daartoe ook de verantwoordelijke natuurlijke personen 

van die buitenlandse ondernemingen eenduidig kunnen identificeren, eventueel aan 

de hand van een identificatienummer toegekend door de Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid (de Kruispuntbank van Ondernemingen en het Federaal 

Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten hebben dienaangaande 

een protocolakkoord gesloten). In het kader van de toegang van de medewerkers 

van buitenlandse ondernemingen tot informaticatoepassingen via het systeem van 

identity access management (IAM) is het nodig dat zij beschikken over een 

dergelijk identificatienummer opdat zij in het gebruikersbeheersysteem van het 

eHealth-platform zouden kunnen worden ingevoerd en opdat het eHealth-platform 

de vereiste controles zou kunnen realiseren. 

 

 

B. BEHANDELING 

 

5. De toegang tot de Kruispuntbankregisters vergt volgens 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. 

 

6. De toegang tot de Kruispuntbankregisters in hoofde van het Federaal Agentschap 

voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten beoogt een gerechtvaardigd 

doeleinde, namelijk de registratie van buitenlandse ondernemingen (in de 

Kruispuntbank van Ondernemingen) en hun medewerkers (in het systeem van 

gebruikersbeheer). 

 

7. Enerzijds moeten de betrokkene buitenlandse ondernemingen in de Kruispuntbank 

van Ondernemingen worden ingeschreven en moeten hun wettelijke 

vertegenwoordigers daartoe eenduidig geïdentificeerd kunnen worden, in 

voorkomend geval aan de hand van een kruispuntbanknummer. Het Federaal 

Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten zou als initiator van de 
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registratie van buitenlandse ondernemingen in de Kruispuntbank van 

Ondernemingen, in het kader van distributieactiviteiten, hun wettelijke 

vertegenwoordigers laten inschrijven in de Kruispuntbankregisters en hun een 

kruispuntbanknummer laten toekennen. 

 

8. Anderzijds moeten ook de medewerkers van de buitenlandse ondernemingen die 

gebruik willen maken van de informaticatoepassingen van het Federaal Agentschap 

voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten op een unieke wijze 

geïdentificeerd kunnen worden, voor toegangscontroledoeleinden. Het Federaal 

Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten zou hen laten 

inschrijven in de Kruispuntbankregisters en hun een kruispuntbanknummer laten 

toekennen in het kader van het toepasselijke systeem van gebruikersbeheer. 

 

9. De meegedeelde persoonsgegevens zijn, uitgaande van het hogervermelde 

doeleinde, relevant en niet overmatig. 

 

10. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten 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. 
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Om deze redenen, verleent 

 

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

van de gezondheid 
 

het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten toegang tot de 

Kruispuntbankregisters, voor de registratie van buitenlandse ondernemingen (in de 

Kruispuntbank van Ondernemingen) en hun medewerkers (in het systeem van 

gebruikersbeheer). 

 

 

 

 

 

 

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) 


