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TC/03/61 
 
 
ADVIES  NR.  03/06 VAN 17 JUNI 2002 M.B.T. DE TOEPASSING VAN HET 
KONINKLIJK BESLUIT VAN 16 JANUARI 2002 TOT UITBREIDING VAN HET 
NETWERK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID TOT SOMMIGE OVERHEIDS-DIENSTEN 
EN OPENBARE INSTELLINGEN VAN DE GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN,  
MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 18 VAN DE WET VAN 15 JANUARI 1990 
HOUDENDE OPRICHTING EN ORGANISATIE VAN EEN KRUISPUNTBANK VAN DE 
SOCIALE ZEKERHEID – VERZOEK VAN HET “AGENCE WALLONNE POUR 
L’INTEGRATION DES PERSONNES HANDICAPEES” 
 
 
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de 
sociale zekerheid, inzonderheid op artikel 15, 2de lid; 
 
Gelet op de aanvraag van “Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées” du 14 
avril 2003; 
 
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 12 juni 2003; 
 
Gelet op het verslag van de heer Foulek Ringelheim. 
 
 
1. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 

 
Krachtens het koninklijk besluit van 16 januari 2002 tot uitbreiding van het netwerk van de 
sociale zekerheid tot sommige overheidsdiensten en openbare instellingen van de 
Gemeenschappen en Gewesten, met toepassing van artikel 18 van de wet van 15 januari 
1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid 
kan het netwerk van de sociale zekerheid worden uitgebreid tot de overheidsdiensten van de 
Gemeenschaps- en Gewestregeringen en de openbare instellingen met rechtspersoonlijkheid die 
onder de Gemeenschappen en Gewesten ressorteren, voor zover deze hierom verzoeken en hun 
verzoek door het Beheerscomité van de Kruispuntbank wordt aanvaard, na advies van het 
Toezichtscomité, en voor zover hun opdrachten betrekking hebben op welbepaalde 
aangelegenheden vermeld in de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 
instellingen : het beleid inzake mindervaliden, met inbegrip van de beroepsopleiding, de 
omscholing en de herscholing van mindervaliden. 
 
Het verzoek van de betrokken overheidsdienst of openbare instelling dient tenminste volgende 
elementen te bevatten : een nominatieve aanduiding van de betrokken overheidsdienst of 
openbare instelling, de aanduiding van het besluit waarbij aan de betrokken overheidsdienst of 
openbare instelling toegang wordt verleend tot het Rijksregister van de natuurlijke personen, de 
aanduiding van het besluit waarbij de betrokken overheidsdienst of openbare instelling wordt 
gemachtigd om het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen te 
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gebruiken, de identiteit van de veiligheidsconsulent en – in voorkomend geval – de identiteit van 
de verantwoordelijke geneesheer. 
 
Het «Agence wallonne pour l’integration des personnes handicapées» (Waals agentschap 
voor de integratie van personen met een handicap) heeft het Beheerscomité verzocht om tot het 
netwerk van de sociale zekerheid te mogen toetreden. Het Toezichtscomité dient een advies 
terzake te verstrekken. 
 

 
2. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

 
Het «Agence wallonne pour l’integration des personnes handicapées» werd opgericht bij het 
decreet van de Waalse Gewestraad van 6 april 1995 en is onderworpen aan de wet van 16 
maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut. Het heeft 
een algemene coördinatie- en informatieopdracht met betrekking tot het uitvoeren van het 
regeringsbeleid inzake sociale en professionele integratie van personen met een handicap. 
 
Het verzoek van het «Agence wallonne pour l’integration des personnes handicapées» 
voldoet aan de door het koninklijk besluit van 16 januari 2002 gestelde eisen.  
 
Vooreerst wordt de verzoeker afdoende geïdentificeerd.  
 
Vervolgens wordt aangetoond dat het «Agence wallonne pour l’integration des personnes 
handicapées» gemachtigd is om het Rijksregister te raadplegen en het rijksregisternummer te 
gebruiken – zie respectievelijk het koninklijk besluit van 17 februari 1998 en het koninklijk 
besluit van 23 november 2001. Er dient evenwel opgemerkt te worden dat de toegang tot het 
Rijksregister beperkt blijft tot de gegevens vervat in artikel 3, eerste lid, 1° tot 9°, van de wet van 
8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en de 
opeenvolgende wijzigingen van deze gegevens. 
 
Ten slotte wordt de identiteit van de door het «Agence wallonne pour l’integration des 
personnes handicapées» aangeduide veiligheidsconsulent en verantwoordelijke geneesheer 
meegedeeld. Het betreft respectievelijk de heer Jean-Michel Lheureux en de heer Yves Laroche. 
Het lijkt aangewezen dat het Toezichtscomité – naar analogie met de procedure voor de 
kandidaat-veiligheidsconsulenten van de instellingen van sociale zekerheid van het primaire 
netwerk van de Kruispuntbank – een advies formuleert met betrekking tot de kennis van de heer 
Lheureux op het vlak van informatica, netwerk en beveiligingstechnieken en zijn beschikbaarheid. 
 
Het weze benadrukt dat de inschakeling in het netwerk op generlei wijze afbreuk doet aan de 
bepalingen van artikel 15 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie 
van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid: ook al wordt het «Agence wallonne pour 
l’integration des personnes handicapées» gedeeltelijk in het netwerk van de sociale zekerheid 
geïntegreerd, toch blijft voor elke mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard door 
de Kruispuntbank of door de instellingen van sociale zekerheid aan deze openbare instelling de 
vereiste van een principiële machtiging van het Toezichtscomité bestaan. 
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Meer algemeen worden volgende artikelen uit de wet van 15 januari 1990 (en de in uitvoering 
van deze artikelen genomen besluiten) van toepassing verklaard op het «Agence wallonne pour 
l’integration des personnes handicapées»: nrs. 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20§1, 
20§2, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 34, 46, 47, 48, 53 tot en met 71. 
 
De uitbreiding van het netwerk leidt aldus tot een betere bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer van de burger en, meer in het bijzonder, tot een veiliger gegevensverkeer tussen de 
Kruispuntbank, de instellingen van sociale zekerheid en het «Agence wallonne pour 
l’integration des personnes handicapées». 
 
 

Om deze redenen verleent 
 
het Toezichtscomité 
 
een gunstig advies. 
 
 
 
 
 

 F. Ringelheim 
 Voorzitter 


