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Informatieveiligheidscomité 

Kamer sociale zekerheid en gezondheid 
 

 

IVC/KSZG/20/336 

 

 

BERAADSLAGING NR. 20/182 VAN 1 SEPTEMBER 2020 BETREFFENDE DE 

TOEGANG TOT DE KRUISPUNTBANKREGISTERS DOOR SCIENSANO IN 

HET KADER VAN DE UITVOERING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT NR. 44 

VAN 26 JUNI 2020 BETREFFENDE DE GEZAMENLIJKE 

GEGEVENSVERWERKING DOOR SCIENSANO EN DE DOOR DE BEVOEGDE 

REGIONALE OVERHEDEN OF DOOR DE BEVOEGDE AGENTSCHAPPEN 

AANGEDUIDE CONTACTCENTRA, GEZONDHEIDSINSPECTIES EN 

MOBIELE TEAMS IN HET KADER VAN EEN CONTACTONDERZOEK BIJ 

PERSONEN DIE (VERMOEDELIJK) MET HET CORONAVIRUS COVID-19 

BESMET ZIJN OP BASIS VAN EEN GEGEVENSBANK BIJ SCIENSANO 

 

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 wet van 3 december 2017 tot oprichting van de 

Gegevensbeschermingsautoriteit, in het bijzonder artikel 114; 

 

Gelet op de wet van 5 september 2018 tot oprichting van het informatieveiligheidscomité 

en tot wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van verordening (EU) 

2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 

bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 

persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van 

richtlijn 95/46/EG, in het bijzonder artikel 97; 

 

Gelet op het verslag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; 

 

Gelet op het verslag van de heer Bart Viaene. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. In zijn beslissing nr. 059/2020 van 9 juli 2020 heeft de Minister van Binnenlandse 

Zaken Sciensano gemachtigd om bepaalde persoonsgegevens - de naam, voornamen, 

de geboortedatum, het geslacht, de hoofdverblijfplaats en de datum van overlijden 

van de betrokken personen - uit het rijksregister te verwerken voor het actualiseren 

van de Gegevensbank I van Sciensano die opgericht werd voor de verwerking en 

uitwisseling van gegevens in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 44 van 26 juni 

2020. 
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2. Daar deze organisatie ook te maken krijgt met personen die niet ingeschreven zijn in 

het Rijksregister of van wie niet alle persoonsgegevens systematisch worden 

bijgewerkt in het Rijksregister wil ze voor dezelfde doeleinden ook toegang tot 

dezelfde persoonsgegevens uit de Kruispuntbankregisters, bedoeld in artikel 4 van de 

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

van de Sociale Zekerheid, voor zover die beschikbaar zijn. 

 

 

B. BEHANDELING 
 

3. 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 beraadslaging van de kamer sociale zekerheid en 

gezondheid van het Informatieveiligheidscomité. 

 

4. In zijn beraadslaging nr. 12/13 van 6 maart 2012 heeft het destijds bevoegde Sectoraal 

Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 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 te hebben. In die beraadslaging heeft 

het ook het algemeen kader voor de toegang tot de Kruispuntbankregisters door 

instanties met toegang tot het Rijksregister gecreëerd. 

 

5. Het gebruik van het door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid toegekende 

identificatienummer is vrij overeenkomstig artikel 8, § 2, van de wet van 15 januari 

1990. 

 

6. De organisatie 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 en elke andere regelgeving tot bescherming 

van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Verordening (EU) 2016/679 van 

het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming 

van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en 

betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 

95/46/EG en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke 

personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. 
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Om deze redenen, besluit 

 

de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité 
 

dat de voormelde toegang tot de Kruispuntbankregisters door Sciensano, in het kader van 

de actualisering van de Gegevensbank I van Sciensano, die opgericht werd voor de 

verwerking en uitwisseling van gegevens in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 44 

van 26 juni 2020, toegestaan is mits er wordt voldaan aan de in deze beraadslaging en in 

de beraadslaging nr. 12/13 van 6 maart 2012 vastgestelde maatregelen ter waarborging van 

de gegevensbescherming. 

 

 

 

 

 

 

 

Bart VIAENE 

Voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De zetel van de kamer Sociale Zekerheid en Gezondheid van het Informatieveiligheidscomité is gevestigd in 

de kantoren van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op het volgende adres: Willebroekkaai 38 – 

1000 Brussel (tel. 32-2-741 83 11). 


