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

 

 

 

SCSZ/14/185 

 

 

BERAADSLAGING NR. 14/102 VAN 4 NOVEMBER 2014 MET BETREKKING 

TOT DE GEÏNTEGREERDE TOEGANG TOT HET RIJKSREGISTER VAN DE 

NATUURLIJKE PERSONEN EN DE KRUISPUNTBANKREGISTERS DOOR 

HET VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING 
 

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 vraag van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming van 6 oktober 

2014; 

 

Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 14 oktober 

2014; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. Bij het koninklijk besluit van 5 september 1994 werd het toenmalige Departement 

Onderwijs van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap gemachtigd om voor 

het oprichten van een centrale persoonsgegevensbank van de schoolloopbanen 

toegang te hebben tot het Rijksregister van de natuurlijke personen, in het bijzonder 

tot de naam, de voornamen, de geboorteplaats, de geboortedatum, het geslacht, de 

nationaliteit, de hoofdverblijfplaats, de overlijdensplaats, de overlijdensdatum, de 

burgerlijke staat en de gezinssamenstelling van de betrokkenen. 

 

2. Het huidige Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming – met het Departement 

Onderwijs en Vorming en vier agentschappen die het beleid uitvoeren (Agentschap 

http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/departement
http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/departement
http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/ahovos
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voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen, Agentschap voor 

Infrastructuur in het Onderwijs, Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en 

Vorming en Agentschap voor Onderwijsdiensten) – krijgt bij het verwezenlijken 

van zijn opdrachten ook te maken met personen die niet in het Rijksregister van de 

natuurlijke personen zijn ingeschreven of van wie niet alle nodige 

persoonsgegevens systematisch worden bijgewerkt in het Rijksregister van de 

natuurlijke personen en daarom heeft het ook behoefte aan 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. 

 

3. Bij beraadslaging nr. 05/31 van 10 oktober 2005, gewijzigd op 20 juni 2006, werd 

het Departement Onderwijs van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap reeds 

door het sectoraal comité gemachtigd om toegang tot de Kruispuntbankregisters te 

bekomen en om de mutaties van de Kruispuntbankregisters te ontvangen. Het 

sectoraal comité stelde daarbij vast dat de aanvraag gerechtvaardigde doeleinden 

beoogde (het controleren van de inschrijvingen en de aanwezigheden en het 

opvolgen van het traject van scholieren en studenten) en dat de persoonsgegevens, 

uitgaande van die doeleinden, relevant en niet overmatig waren. 

 

4. Voorts verleende het sectoraal comité nog toegang tot de Kruispuntbankregisters 

aan het Vlaams Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (bij 

beraadslaging nr. 11/27 van 5 april 2011, gewijzigd op 10 januari 2012, voor het 

beheer van de leer- en ervaringsbewijzendatabank, en bij beraadslaging nr. 12/31 

van 3 april 2012, voor het verwerken van de aanvragen inzake de gelijkwaardigheid 

van buitenlandse diploma’s, de inschrijvingen bij de examencommissie van het 

voltijds secundair onderwijs en de inschrijvingen voor het toelatingsexamen voor 

arts en tandarts) en aan het Agentschap voor Hoger Onderwijs, 

Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (bij beraadslaging nr. 12/19 van 6 maart 

2012, voor het beheer van de DAVINCI-databank, en bij beraadslaging nr. 14/90 

van 7 oktober 2014, voor het uitwisselen van persoonsgegevens via de Databank 

Hoger Onderwijs 2.0). 

 

5. In de voormelde beraadslaging nr. 05/31 van 10 oktober 2005, gewijzigd op 20 juni 

2006, met betrekking tot de toegang tot de Kruispuntbankregisters wordt evenwel 

uitdrukkelijk gesteld dat de aanvrager voor de toegang tot het Rijksregister van de 

natuurlijke personen geen beroep kan doen op de diensten van de Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid en dat er geen sprake is van een geïntegreerde toepassing. 

 

6. Voor een efficiënte werking van zijn diensten wenst het Vlaams Ministerie van 

Onderwijs en Vorming de toegang tot de beide persoonsgegevensbanken voortaan 

toch met de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid te laten 

geschieden. 

 

 

 

http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/ahovos
http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/ahovos
http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agion
http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agion
http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/akov
http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/akov
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B. BEHANDELING 

 

7. De toegang tot de Kruispuntbankregisters vergt overeenkomstig artikel 15, § 1, van 

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

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid een voorafgaande machtiging van de 

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

de gezondheid. 

 

8. 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. 

 

9. De geïntegreerde toegang, zowel tot het Rijksregister van de natuurlijke personen 

als tot de Kruispuntbankregisters, met de tussenkomst van de Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid, blijkt verenigbaar met de recente beslissingen van de Commissie 

voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer dienaangaande, in het 

bijzonder de aanbeveling nr. 03/2009 van 1 juli 2009 in verband met integratoren in 

de overheidssector. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid kan tussenkomen 

als dienstenintegrator en zo elektronische deeldiensten afstemmen tot een coherent 

dienstenpakket, waarbij persoonsgegevens uit diverse authentieke bronnen enkel 

tijdelijk worden samengebracht en vervolgens op een gebruiksvriendelijke wijze 

aan derden worden aangeboden, in voorkomend geval met naleving van de 

verleende machtigingen. 

 

10. De beraadslaging nr. 05/31 van 10 oktober 2005, gewijzigd op 20 juni 2006, van het 

sectoraal comité wordt door de voorliggende beraadslaging opgeheven en 

vervangen. Ook de toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en de 

Kruispuntbankregisters voor de doeleinden vermeld in punt 4 mogen op een 

geïntegreerde wijze, met de tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid, gebeuren. 
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Om deze redenen, machtigt 

 

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

van de gezondheid 
 

het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming om voor de hogervermelde doeleinden 

toegang tot de Kruispuntbankregisters te hebben. 

 

De beraadslaging nr. 05/31 van 10 oktober 2005, gewijzigd op 20 juni 2006, van het 

sectoraal comité wordt opgeheven. 
 

 

 

 

 

 

 

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). 


