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

 

 

 

SCSZG/15/030 

 

 

BERAADSLAGING NR. 15/012 VAN 3 MAART 2015 INZAKE DE TOEGANG 

TOT DE KRUISPUNTBANKREGISTERS DOOR HET VLAAMS 

DEPARTEMENT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN IN HET 

KADER VAN DE WERKING VAN DE JUSTITIEHUIZEN 
 

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 het Vlaams Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; 

 

Gelet op het rapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. Bij beraadslaging nr. 03/2008 van 23 januari 2008 en beraadslaging nr. 54/2013 van 

10 juli 2013 werden het directoraat-generaal Justitiehuizen van de federale 

overheidsdienst Justitie en de lokale justitiehuizen door het sectoraal comité van het 

Rijksregister gemachtigd om toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke 

personen te hebben, meer bepaald tot de naam, de voornamen, de geboortedatum, 

het geslacht, (de wijzigingen van) de hoofdverblijfplaats en de gezinssamenstelling, 

voor het uitvoeren van hun taken inzake slachtofferonthaal, bemiddeling en 

daderbegeleiding en hun burgerrechtelijke en strafrechtelijke opdrachten. Bij 

beraadslaging nr. 13/107 van 5 november 2013 werden zij door het sectoraal comité 

van de sociale zekerheid en van de gezondheid eveneens gemachtigd om toegang 

tot de Kruispuntbankregisters te hebben. 

 

2. Als Vlaamse rechtsopvolger van het directoraat-generaal Justitiehuizen van de 

federale overheidsdienst Justitie, sinds de zesde staatshervorming, wil het Vlaams 

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een gelijkaardige toegang tot de 
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beide hogervermelde persoonsgegevensbanken. In haar advies nr. 14/2004 van 25 

november 2004 stelde de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke 

Levenssfeer dienaangaande reeds dat de rechtsopvolger van een gemachtigde in 

beginsel geen nieuwe machtiging moet aanvragen voor zover hij een taak of een 

doeleinde overneemt waarvoor zijn rechtsvoorganger gemachtigd was. 

 

3. Bij beraadslaging nr. 104/2014 van 10 december 2014 werd het Vlaams 

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin aldus door het sectoraal comité 

van het Rijksregister gemachtigd om voor dezelfde doeleinden als hiervoor vermeld 

toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen te hebben. 

 

4. Vermits het Vlaams Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin bij het 

verwezenlijken van zijn nieuwe opdrachten ook te maken krijgt 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, heeft het nood 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. 

 

 

B. BEHANDELING 

 

5. De toegang tot de Kruispuntbankregisters vergt krachtens 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. 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. 

 

7. Deze machtiging wordt verleend met eerbiediging van de bepalingen van de 

aanbeveling nr. 03/2015 van 25 februari 2015 van de Commissie voor de 

Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, over de werkwijze van de diverse 

sectorale comités bij het verlenen van machtigingen in het kader van de 

bevoegdheidsoverdrachten naar aanleiding van de zesde staatshervorming. 
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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 Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin om voor het uitvoeren van 

de opdrachten inzake de justitiehuizen toegang tot de Kruispuntbankregisters te hebben, 

naar analogie met de bestaande toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen 

overeenkomstig beraadslaging nr. 03/2008 van 23 januari 2008, beraadslaging nr. 

54/2013 van 10 juli 2013 en beraadslaging nr. 104/2014 van 10 december 2014 van het 

sectoraal comité van het Rijksregister. De toegang dient te verlopen met eerbiediging van 

de beginselen vervat 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 volgend adres: Willebroekkaai 38 – 1000 

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


