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Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling "Sociale Zekerheid" 
 

 

 

SCSZ/14/195 

 

 

BERAADSLAGING NR. 14/105 VAN 4 NOVEMBER 2014 MET BETREKKING 

TOT DE TOEGANG VAN DE KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET 

BELGISCH NOTARIAAT TOT DE KRUISPUNTBANKREGISTERS VOOR HET 

BEHEER VAN HET CENTRAAL REGISTER VAN 

LASTGEVINGSOVEREENKOMSTEN EN HET CENTRAAL REGISTER VAN 

VERKLARINGEN BETREFFENDE DE AANWIJZING VAN EEN 

BEWINDVOERDER OF VERTROUWENSPERSOON  
 

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 aanvraag van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat van 27 

oktober 2014; 

 

Gelet op het verslag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 27 oktober 

2014; 

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. Bij beraadslaging nr. 073/2014 van het Sectoraal Comité van het Rijksregister van 

10 september 2014 kreeg de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat 

reeds toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen voor het beheer 

van het centraal register van lastgevingsovereenkomsten en voor het beheer van 

het centraal register van verklaringen betreffende de aanwijzing van een 

bewindvoerder of vertrouwenspersoon bij beraadslaging nr. 30/2004 van het 
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Sectoraal Comité van het Rijksregister van 4 oktober 2004, uitgebreid door de 

bovenvermelde beraadslaging nr. 073/2014 van 10 september 2014. 

 

2. De Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat is belast met het beheer van 

het centraal register van lastgevingsovereenkomsten en het centraal register van 

verklaringen betreffende de aanwijzing van een bewindvoerder of 

vertrouwenspersoon met toepassing van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming 

van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe 

beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid. Voor een correct 

beheer van deze registers dient de Koninklijke Federatie van het Belgisch 

Notariaat na te gaan of de identificatiegegevens van de lastgevers en verzoekers 

nauwkeurig zijn.  

 

3. In het kader van het beheer van het centraal register van verklaringen betreffende 

de aanwijzing van een bewindvoerder of vertrouwenspersoon werd de 

Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat eveneens reeds gemachtigd om 

bepaalde gegevens van de Kruispuntbankregisters te raadplegen bij beraadslaging 

nr. 09/007 van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de 

Gezondheid van 13 januari 2009.  

 

4. Aangezien de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat voor het beheer 

van deze registers ook geconfronteerd wordt met personen die niet ingeschreven 

zijn in het Rijksregister van de natuurlijke personen of van wie de noodzakelijke 

identificatiegegevens niet systematisch bijgewerkt worden in het Rijksregister van 

de natuurlijke personen, heeft ze een permanente toegang nodig 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. Bovendien werd de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat 

vroeger reeds een aantal keer gemachtigd om de Kruispuntbankregisters te 

raadplegen voor diverse doeleinden. Voortaan zou ze toegang hebben tot de 

Kruispuntbankregisters voor de uitvoering van haar opdrachten betreffende het 

beheer van het centraal register van lastgevingsovereenkomsten en het centraal 

register van verklaringen betreffende de aanwijzing van een bewindvoerder of 

vertrouwenspersoon. 

 

 

B. BEHANDELING 

 

5. Krachtens artikel 15, § 1, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en 

organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, is er voor de toegang 

tot de Kruispuntbankregisters een machtiging vereist van het Sectoraal Comité van 

de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid. 

 

6. In zijn beraadslaging nr. 12/13 van 6 maart 2012 heeft het Sectoraal Comité 

geoordeeld dat het gerechtvaardigd en aangewezen is dat instanties toegang krijgen 
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tot de Kruispuntbankregisters, voor zover zij aan de toegangsvoorwaarden voor het 

Rijksregister van de natuurlijke personen voldoen.  

 

7. In diezelfde beraadslaging heeft het Sectoraal Comité het algemene kader 

vastgelegd voor de toegang tot de Kruispuntbankregisters in hoofde van instanties 

die reeds toegang hebben tot het Rijksregister van de natuurlijke personen. 

 

8. Het Sectoraal Comité stelt bovendien vast dat de Koninklijke Federatie van het 

Belgisch Notariaat zich kan beroepen op een aantal vorige reeds toegekende 

machtigingen van het Sectoraal Comité voor verschillende doeleinden. 

Om deze redenen, 

 

verleent de afdeling Sociale Zekerheid van het Sectoraal Comité van de Sociale 

Zekerheid en van de Gezondheid 
 

een machtiging aan de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat voor de toegang 

tot de Kruispuntbankregisters in het kader van de uitvoering van haar opdrachten, meer 

bepaald het beheer van het centraal register van lastgevingsovereenkomsten en het 

centraal register van verklaringen betreffende de aanwijzing van een bewindvoerder of 

vertrouwenspersoon. Deze toegang is gebonden aan de principes die vervat zijn in 

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 het volgende adres: Willebroekkaai 38 – 1000 

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


