
 

1 

 

 

Informatieveiligheidscomité 

verenigde kamers 

(sociale zekerheid en gezondheid/federale overheid) 
 

 

 

FO/18/231 

 

 

BERAADSLAGING NR. 18/150 VAN 6 NOVEMBER 2018 MET BETREKKING TOT DE 

AANVRAAG VAN DE ALGEMENE DIRECTIE VAN HET K.M.O.-BELEID VAN DE 

FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE OM TOEGANG TE 

KRIJGEN TOT INFORMATIEGEGEVENS VAN HET RIJKSREGISTER EN DE 

KRUISPUNTBANKREGISTERS EN OM HET RIJKSREGISTERNUMMER TE 

GEBRUIKEN 

 

 

Gelet op de wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting en organisatie van een federale 

dienstenintegrator, in het bijzonder artikel 35/1; 

 

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 de artikels 95, 97 en 98; 

 

Gelet op de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van natuurlijke personen; 

 

Gelet op het feit dat de voorliggende beraadslaging dient beschouwd te worden als een 

beraadslaging van het Sectoraal comité van het Rijksregister zoals bedoeld in art. 5 en 8 van 

voormelde wet van 8 augustus 1983, voor wat de toegang tot de gegevens van het Rijksregister en 

het gebruik van het rijksregisternummer betreft; 

 

Gelet op de aanvraag van de federale overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 

ontvangen op 23 juli 2018; 

 

Gelet op de bijkomende informatie, laatst ontvangen op 25 september 2018; 

 

Gelet op het rapport van de federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning; 

 

Gelet op het verslag van de voorzitters. 
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I. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 

 

1. De Algemene directie van het K.M.O.-beleid van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand 

en Energie heeft als doelstellingen: 

- het stimuleren van het ondernemen en het versterken van het ondernemerschap; 

- de schakel zijn tussen de EU en de federale en regionale overheden met betrekking tot 

het K.M.O.-beleid. 

2. Bij wet van 29 maart 20181 heeft de wetgever de Algemene directie van het K.M.O.-beleid 

een bijkomende opdracht verleend, namelijk de verplichte registratie van iedere natuurlijke 

of rechtspersoon alvorens deze diensten mag verstrekken als dienstenverlener aan 

vennootschappen of zich als dusdanig mag voordoen. De wet is een omzetting van een 

Europese Richtlijn in het kader van de strijd tegen het witwassen van geld en de 

terrorismefinanciering. 2 

3. Een ‘dienstenverlener aan vennootschappen’ wordt in voormelde wet gedefinieerd als elke 

natuurlijke of rechtspersoon die beroepsmatig een van de volgende diensten aan derden 

aanbiedt: 

- deelnemen aan de aan- of verkoop van aandelen van een vennootschap met 

uitzondering van deze van een beursgenoteerde vennootschap; 

- een maatschappelijke zetel aan een onderneming, een rechtspersoon of een soortgelijke 

juridische constructie verschaffen; 

- een bedrijfs-, administratief of correspondentieadres en andere daarmee samenhangende 

diensten verschaffen aan een onderneming, een rechtspersoon of een soortgelijke 

juridische constructie; 

4. Natuurlijke of rechtspersonen die zich wensen te registreren bij de Algemene Directie 

K.M.O.-beleid dienen te bewijzen dat ze aan volgende voorwaarden voldoen. 

5. Een natuurlijk persoon mag alleen geregistreerd worden als hij aan de volgende 

voorwaarden voldoet: 

- ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen; 

- niet ontzet zijn uit zijn politieke en burgerlijke rechten; 

- niet in staat van faillissement verklaard zijn geweest zonder eerherstel te hebben 

verkregen; 

- geen van de volgende straffen hebben opgelopen in België of in een andere lidstaat van 

de Europese Unie: 

o een criminele straf 

o een gevangenisstraf zonder uitstel van ten minste zes maanden voor een van de 

misdrijven vermeld in artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 

1934 betreffende het rechtelijk verbod aan bepaalde veroordeelden en 

gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen en werkzaamheden uit te oefenen; 

                                                           
1 Wet van 29 maart 2018 tot registratie van de dienstverleners aan vennootschappen, B.S. 2 mei 2018, 37228. 
2 Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het 

gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering. 
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o een strafrechtelijke geldboete van minstens 2 500 euro, voor toepassing van de 

opdeciemen, voor inbreuk op de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van 

het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van 

het gebruik van contanten en op haar uitvoeringsbesluiten. 

6. Een rechtspersoon mag alleen geregistreerd worden als hij aan de volgende voorwaarden 

voldoet: 

- ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen; 

- een wettelijk bestuursorgaan hebben dat enkel samengesteld is uit personen die 

beantwoorden aan de drie laatste, hier bovenvermelde criteria voor natuurlijke 

personen; 

- een werkelijke leiding hebben die enkel uitgevoerd wordt door personen die 

beantwoorden aan de drie laatste, hier bovenvermelde criteria voor natuurlijke 

personen; 

- uiteindelijke begunstigden hebben die allen beantwoorden aan de drie laatste, hier 

bovenvermelde criteria voor natuurlijke personen; 

- zaakvoerders en bestuurders hebben die wettelijk gerechtigd zijn een beroepsactiviteit 

in België uit te oefenen. 

7. De Algemene directie van het K.M.O.-beleid dient bijgevolg te onderzoeken of de personen 

die betrokken zijn bij de onderneming bekwaam en betrouwbaar zijn.3 

8.  De aanvraag tot registratie van een dienstenverlener aan vennootschappen zal gebeuren aan 

de hand van een formulier waarin de betrokken of bevoegde persoon de nodige inlichtingen 

moet verschaffen over de identificatie van de natuurlijke of rechtspersoon, van de personen 

die in voorkomend geval effectief de leiding hebben, van de effectief begunstigde personen, 

contactgegevens en de aard van de activiteiten. Het Comité mocht een kopie van de 

registratieformulieren ontvangen. 

9. Teneinde een efficiënte controle te kunnen organiseren en de betrokkenen op een eenduidige 

manier te kunnen identificeren, wil de aanvrager het Rijksregisternummer van de natuurlijke 

personen die het onderwerp uitmaken van een registratie, gebruiken. 

10. Om te controleren of de betrokkenen voldoen aan de voorwaarden zoals gedefinieerd door 

de wetgever wenst de aanvrager toegang te hebben tot een aantal gegevens van het 

Rijksregister en de Kruispuntbankregisters (naam, voornaam, geboortedatum en -plaats, 

datum van overlijden, nationaliteit).4 De aanvrager vraagt eveneens de mogelijkheid om op 

basis van de naam, voornaam en geboortedatum het Rijksregisternummer op te vragen en 

vervolgens toegang te krijgen tot voormelde persoonsgegevens. De informatie betreffende 

het stafrechtelijk verleden van de betrokken natuurlijke personen wordt bekomen van het 

Centraal Strafregister van de FOD Justitie, overeenkomstig specifieke regelgeving. 

 

II. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG 

A. ONTVANKELIJKHEID EN BEVOEGDHEID VAN HET COMITE 

                                                           
3 Memorie van toelichting, www.dekamer.be 
4 In de aanvraag werd eveneens om de toegang tot het wachtregister vermeld, doch per mail van 17 september 
2018 werd bevestigd dat de toegang tot dit register niet langer wordt gevraagd. 
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11. Ingevolge artikel 35/1, §1, eerste lid, van de wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting 

en organisatie van een federale dienstenintegrator vergt elke mededeling van 

persoonsgegevens door overheidsdiensten en openbare instellingen van de federale overheid 

aan andere derden dan de instellingen van sociale zekerheid bedoeld in artikel 2, eerste lid, 

2°, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 

Kruispuntbank van de sociale zekerheid, een voorafgaande beraadslaging van de kamer 

federale overheid van het informatieveiligheidscomité voor zover de 

verwerkingsverantwoordelijken van de meedelende instantie en van de ontvangende 

instanties, in uitvoering van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 2018 betreffende de 

bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van 

persoonsgegevens niet tot een akkoord komen over de mededeling of minstens één 

verwerkingsverantwoordelijke om een beraadslaging verzoekt. 

12. Artikel 35/1, §1, tweede lid van voormelde wet van 15 augustus 2012 bepaalt dat de in het 

vorig randnummer bedoelde mededeling geen voorafgaande beraadslaging vergt voor zover 

andere reglementaire normen de modaliteiten van de mededeling, waaronder de doeleinden, 

de categorieën van gegevens en de bestemmelingen preciseren. 

13. Personen en instanties die toegang hebben tot het Centraal Strafregister worden ofwel in 

artikel 589 e.v. van het Wetboek van Strafvordering ofwel bij koninklijk besluit vermeld. Op 

het moment van de behandeling van de aanvraag wordt in hoofde van de aanvrager voor het 

beschreven doeleinde niet in een dergelijke toegang voorzien. De aanvrager stelt dat een 

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 

betreffende de toegang van bepaalde openbare besturen tot het Centraal Strafregister wordt 

opgesteld, waarin de aanvrager uitdrukkelijk wordt gemachtigd om toegang te hebben tot de 

beoogde gegevens voor de finaliteit beschreven in deze beraadslaging. 

14. In zoverre voormeld ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit 

van 19 juli 2001 effectief van kracht wordt, zal dat de wettelijke basis vormen voor de 

toegang door de aanvrager tot de betreffende gegevens van het Centraal Strafregister voor de 

in het betreffende koninklijk besluit beschreven doeleinden waarvoor, in toepassing van 

artikel 35/1, §1, tweede lid van voormelde wet van 15 augustus 2012, geen voorafgaandelijke 

beraadslaging van informatieveiligheidscomité vereist is. 

15. Gelet op het voorgaande behandelt de huidige beraadslaging uitsluitend de aanvraag met 

betrekking tot de toegang van de gegevens van het Rijksregister en van de KSZ-registers 

evenals het gebruik van het Rijksregisternummer. 

16. Artikel 5 van de wet van 8 augustus 1983 bepaalt dat de toegang tot de informatiegegevens 

van het Rijksregister en het gebruik van het Rijksregisternummer een voorafgaandelijke 

goedkeuring vereist. Ingevolge artikel 95 van 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/EG5 juncto artikel 35/1, §1, van de wet van 15 augustus 2012 

                                                           
5 Dit artikel stelt dat voor zover in andere wettelijke bepalingen sprake is van een sectoraal comité die bepalingen 
moeten worden gelezen overeenkomstig de bepalingen van de wet van 5 september 2018 en overeenkomstig 
artikel 114 van de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit. Artikel 114 van 
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houdende oprichting en organisatie van een federale dienstenintegrator vereist de toegang 

tot de informatiegegevens van het Rijksregister en het gebruik van het Rijksregisternummer 

een voorafgaande beraadslaging van de kamer federale overheid van het 

informatieveiligheidscomité. 

17. Ingevolge artikel 15, § 2, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie 

van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid vereist elke mededeling van 

persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de sociale zekerheid of door een openbare 

instelling van sociale zekerheid aan een federale overheidsdienst, programmatorische 

overheidsdienst of federale instelling van openbaar nut, andere dan een instelling van sociale 

zekerheid, een voorafgaande beraadslaging van de verenigde kamers van het 

informatieveiligheidscomité voor zover de verwerkingsverantwoordelijken van de 

meedelende instantie, de ontvangende instantie en de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid in uitvoering van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de 

bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van 

persoonsgegevens niet tot een akkoord komen over de mededeling of minstens één 

verwerkingsverantwoordelijke om een beraadslaging verzoekt. 

18. Bij 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 met toegang tot het rijksregister van de natuurlijke personen ook 

gemachtigd worden om toegang te krijgen tot de Kruispuntbankregisters, die complementair 

en subsidiair zijn ten opzichte van het rijksregister van de natuurlijke personen, voor zover 

en voor zolang zij voldoen aan de voorwaarden om toegang te krijgen tot het rijksregister 

van de natuurlijke personen. 

19. Artikel 111, eerste lid, van de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de 

Gegevensbeschermingsautoriteit bepaalt dat, zonder afbreuk te doen aan de 

controlebevoegdheden van de Gegevensbeschermingsautoriteit, de machtigingen die werden 

verleend door de sectorale comités van de Commissie voor de Bescherming van de 

Persoonlijke Levenssfeer vóór de inwerkingtreding van deze wet hun rechtsgeldigheid 

behouden. 

 

B. TEN GRONDE 

B.1 VERANTWOORDINGSPLICHT 

20. Overeenkomstig artikel 5, §2, AVG is de aanvrager als verwerkingsverantwoordelijken 

verantwoordelijk voor het naleven van de beginselen van de AVG en moet hij in staat zijn 

dit aan te tonen. 

                                                           
de wet van 3 december 2017 voorziet in een overgangsfase en in de continuering van de uitvoering van de 
bevoegdheden van het Sectoraal comité van het Rijksregister, van het Sectoraal comité van de Federale Overheid 
en van het Sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid in afwachting van de oprichting van het 
informatieveiligheidscomité, hetgeen bij wet van 5 september 2018 die in werking is getreden op 10 september 
2018, werd gerealiseerd. Waar in andere regelgeving naar het Sectoraal comité van het Rijksregister wordt 
verwezen, dient bijgevolg het informatieveiligheidscomité te worden verstaan. 
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21. Het Comité wijst er op dat de aanvrager in uitvoering van artikel 30 AVG een register van 

de verwerkingsactiviteiten die onder zijn verantwoordelijkheid plaatsvinden, moet bijhouden 

overeenkomstig de voorwaarden opgenomen in voormeld artikel. 

B.2 RECHTMATIGHEID 

22.  De Wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen 

somt de instanties op aan wie een recht van gebruik van het identificatienummer of een recht 

op toegang kan worden verleend door het Comité, onder andere aan openbare en private 

instellingen van Belgisch recht voor de informatie die zij nodig hebben voor het vervullen 

van taken van algemeen belang die hen zijn toevertrouwd door of krachtens een wet, een 

decreet of een ordonnantie of voor taken die uitdrukkelijk als zodanig erkend worden door 

het Comité. 

23. De wet van 29 maart 20186 vertrouwt de aanvrager, een federale overheidsdienst, de opdracht 

toe om de verplichte registratie van iedere natuurlijke of rechtspersoon uit te voeren alvorens 

deze diensten mag verstrekken als dienstenverlener aan vennootschappen of zich als 

dusdanig mag voordoen. Alvorens de registratie kan plaatsvinden, dient de aanvrager te 

controleren of de betrokken natuurlijke of rechtspersoon voldoet aan de voorwaarden 

opgesomd in de wet. Deze wettelijke opdracht kadert in de strijd tegen het witwassen van 

geld en de terrorismefinanciering. 

24. Het Comité is van oordeel dat de aanvrager in aanmerking komt voor toegang tot of 

mededeling van bepaalde informatiegegevens van het Rijksregister en om het 

identificatienummer ervan te gebruiken, gelet op zijn hoedanigheid van instelling van 

Belgisch recht die belast is met het vervullen van taken van algemeen belang die hem zijn 

toevertrouwd door en krachtens voornoemde wet van 29 maart 2018. 

25. Het Comité stelt bovendien vast dat de beoogde verwerking rechtmatig is in het licht van 

artikel 6, 1., c), van de Verordening (EU) 2016/679 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 (hierna “AVG”). De verwerking is immers noodzakelijk om te voldoen 

aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust. 

 

B.3 DOELBINDING 

26. Overeenkomstig artikel 5, §1, b), AVG en artikel 5, tweede lid, van de Wet van 8 augustus 

1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen moeten de 

persoonsgegevens worden verwerkt voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en 

gerechtvaardigde doeleinden. 

27. In de memorie van toelichting wordt verwezen naar de richtlijn die stelt dat de lidstaten van 

de bevoegde autoriteiten moeten eisen dat ze de vergunning of registratie van de aanbieders 

van dienstenverleners aan vennootschappen weigeren wanneer ze niet overtuigd zijn van de 

                                                           
6 Wet van 29 maart 2018 tot registratie van de dienstverleners aan vennootschappen, B.S. 2 mei 2018, 37228. De 
wet voorziet in de omzetting van de Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 
2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of 
terrorismefinanciering. 
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bekwaamheid en de betrouwbaarheid van de personen die deze ondernemingen 

daadwerkelijk besturen of van de uiteindelijke begunstigden. 

28.  De aanvrager stelt dat de toegang tot de persoonsgegevens en het gebruik van het 

Rijksregisternummer hem moet toelaten om een adequate controle uit te oefenen op de 

conformiteit van de personen die een registratie aanvragen met de wettelijk bepaalde 

registratievoorwaarden.  

29. Het Comité stelt vast dat de toegang tot bepaalde identificatiegegevens van de natuurlijke 

personen uit de authentieke bronnen, welke het Rijksregister en de KSZ-registers zijn, en 

gebruik van het unieke identificatienummer van die registers, de aanvrager een adequate 

controle van de aanvragen tot registratie, zoals voormelde wet van 29 maart 2018 vereist, 

mogelijk maakt. 

30. Op grond van het Only Once principe zoals voorzien in de wet van 15 augustus 2012 

houdende oprichting en organisatie van een federale dienstenintegrator mogen de 

overheidsdiensten gegevens die al beschikbaar zijn binnen de federale overheid niet meer 

opnieuw vragen aan burgers en bedrijven. Zij moeten de bestaande gegevens opzoeken in de 

databanken. Het hergebruik van beschikbare gegevens leidt tot een vermindering van de 

administratieve lasten, verbetert de dienstverlening en verhoogt de efficiëntie van de federale 

overheid. 

31. Het Comité is daarom van oordeel dat voor de opdracht die de aanvrager verricht binnen het 

kader van voornoemde wet van 29 maart 2018 (registratie van dienstenverleners aan 

vennootschappen), hij het recht mag verwerven op de toegang en het gebruik die worden 

gevraagd, gelet op de beoogde doeleinden die welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en 

gerechtvaardigd zijn.  

 

B.4 MINIMALE GEGEVENSVERWERKING 

 Ten overstaan van de gegevens van het Rijksregister 

32. De vraag om toegang slaat op de informatiegegevens vermeld in artikel 3, eerste lid, 1° (de 

naam en de voornaam), 2° (de geboorteplaats en -datum), 4° (de nationaliteit) en 6° (de datum 

van overlijden), van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de 

natuurlijke personen. De mededeling van de historiek van de gegevens of van de wijziging 

van de gegevens wordt niet gevraagd. De aanvrager verzoekt tevens de mogelijkheid om het 

Rijksregisternummer van een betrokkene op te vragen aan de hand van de naam, voornaam 

en geboortedatum. 

33. De mededeling van de beoogde gegevens wordt door de aanvrager als volgt gemotiveerd: 

 - naam en voornaam: noodzakelijk voor de eenduidige identificatie van de betrokkene, 

verificatie van de juistheid van de gegevens. 

 - geboortedatum en -plaats: aan de hand van de geboortedatum kan de aanvrager controleren 

of de betrokkene voldoet aan de leeftijdsvereiste om als zelfstandige te werken. De aanvrager 

toont evenwel niet aan dat de mededeling van de geboorteplaats eveneens noodzakelijk is in 

het licht van de beoogde doeleinden. 
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- overlijdensdatum: indien een persoon die voldoet aan de voorwaarden op het moment van 

de registratie, overlijdt, moet de dienstenverlener aantonen dat zij opnieuw of nog steeds aan 

de voorwaarden voldoet 

- nationaliteit: teneinde te kunnen worden geregistreerd, moet de dienstenverlener voldoen 

aan de vereisten die gelden voor de inschrijving bij de Kruispuntbank der Ondernemingen 

(KBO). Een niet-inwoner van de Europese Unie, van de Europees Economische Ruimte of 

Zwitserland moet beschikken over een beroepskaart voor vreemdelingen en een kopie aan de 

aanvrager bezorgen. De aanvrager moet dus kunnen  nagaan of een persoon over zo’n kaart 

moet beschikken. De nationaliteit wordt niet vermeld in het KBO-register. 

34. Wat de noodzaak van een fonetische opzoeking in het Rijksregister aan de hand van naam, 

voornaam en geboortedatum betreft, argumenteert de aanvrager dat het gebruik van het 

aanvraagformulier niet verplicht is. Een aanvraag via een andere methode (mail, brief, …) 

zal eveneens moeten worden aanvaard. Indien zodoende de naam, voornaam en 

geboortedatum wordt vermeld, zal de FOD Economie een opzoeking in het Rijksregister 

uitvoeren om het Rijksregisternummer en de overige gegevens te bekomen. 

35. Gelet op het voorgaande is het Comité van oordeel dat de gevraagde toegang tot de 

persoonsgegevens vermeld in artikel 3, eerste lid, 1°, 2° (behalve de geboorteplaats), 4° en 

6° toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is ten opzicht van de beschreven doeleinden 

en zodoende voldoet aan de vereiste van artikel 5, tweede lid, van voormelde wet van 8 

augustus 1983 en artikel 5 AVG. 

 Ten overstaan van het gebruik van het Rijksregisternummer 

36. De aanvrager wenst het Rijksregisternummer van de personen die het voorwerp uitmaken 

van een registratie van dienstenverleners aan vennootschappen op te vragen aan de hand van 

het registratieformulier dat door de betrokkene of een bevoegd persoon moet worden 

ingevuld en ondertekend, op te slaan en te gebruiken als identificatienummer bij de 

uitwisseling van gegevens met de authentieke bronnen in kwestie (Rijksregister, KSZ-

register en Centraal Strafregister). 

37. Het Comité stelt vast dat het gebruik van het Rijksregisternummer een eenduidige 

identificatie van de betrokkene mogelijk maakt. Op grond van voormelde wet van 15 

augustus 2012 houdende oprichting en organisatie van een federale dienstenintegrator zijn 

overheidsdiensten verplicht om het Rijksregisternummer, mits het bekomen van een 

beraadslaging, te gebruiken bij het uitwisselen van gegevens. 

38. Gelet op het voorgaande, is het Comité van mening dat het gebruik van het 

Rijksregisternummer verantwoord en dus in overeenstemming met artikel 5, 1., c), AVG is. 

 

Ten opzichte van de aard van de toegang en de duur waarvoor de toegang en het gebruik 

gevraagd worden 

  

39. De aanvrager wenst toegang tot het Rijksregister op dagelijkse basis en voor een onbepaalde 

duur, gelet op het feit dat de registratie van dienstenverleners aan vennootschappen op een 

continue basis gebeurt.  

40. Gelet op de modaliteiten van de wettelijke opdracht van de aanvrager acht het Comité de 

toegang op dagelijkse basis en voor onbepaalde duur gepast en in overeenstemming met 

artikel 5, 1., c), AVG. 
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 Ten opzichte van de bewaringstermijn 

41. Wat de bewaarduur van de gegevens betreft, stelt de aanvrager dat de gegevens betreffende 

de registratie van dienstenverleners aan vennootschappen zullen worden bewaard zolang de 

dienstenverlener in kwestie actief is. De aanvrager moet op elk moment in de mogelijkheid 

zijn om na te gaan of de betrokken dienstenverlener nog steeds voldoet aan de voorwaarden 

of dat er wijzigingen zijn opgetreden sinds de registratie. Het Comité wijst er op dat dit 

eveneens impliceert dat de aanvrager de activiteit van de betrokken dienstverlener periodiek 

verifieert en dat, voor zover de diensteverlener niet langer actief is, de aanvrager de 

betreffende persoonsgegevens vernietigt. 

42. Rekening houdend met het voorgaande, is het Comité van oordeel dat de voorziene 

bewaarduur van gegevens (tot zolang de dienstenverlener aan vennootschappen actief is), 

billijk is in het licht van artikel 5, 1., c) en e), AVG. 

 Intern gebruik en/of mededeling aan derden  

43. De aanvrager stelt dat het Rijksregisternummer uitsluitend intern worden gebruikt, 

behoudens het gebruik ervan bij de communicatie met het Rijksregister en het Centraal 

Strafregister, dewelke wettelijk gemachtigd zijn om het Rijksregisternummer te gebruiken.  

 Netwerkverbindingen 

44. De aanvrager stelt dat er geen elektronische uitwisseling zal zijn van deze gegevens met  

andere instanties via netwerken. Het Comité neemt daar akte van, doch vestigt er 

volledigheidshalve de aandacht op dat indien er later netwerkverbindingen als bedoeld in 

artikel 8 van voormelde wet van 8 augustus 1983 mochten tot stand komen, de aanvrager het 

Comité daarvan voorafgaandelijk op de hoogte moet brengen en dat het identificatienummer 

van het Rijksregister slechts gebruikt kan en mag worden in relaties met derden voor zover 

het kadert in de doeleinden met het oog op dewelke zij eveneens gemachtigd werden om dit 

nummer te gebruiken. 

 

B.5 BEVEILIGING 

De consulent inzake informatieveiligheid en de functionaris voor gegevensbescherming 

45. De aanvrager beschikt over een consulent inzake informatieveiligheid en functionaris voor 

de gegevensbescherming. 

  Het informatieveiligheidsbeleid 

46. Er werd via het veiligheidsevaluatieformulier informatie m.b.t. het 

informatieveiligheidsbeleid verstrekt. Hieruit kon opgemaakt worden dat de aanvrager over 

een veiligheidsbeleid beschikt evenals over een plan in toepassing ervan. Het Comité heeft 

er akte van genomen, maar wijst erop dat de genomen maatregelen pas doeltreffend zijn, 

indien ze strikt worden gecontroleerd en (op)gevolgd in de praktijk.  

 Personen die toegang hebben tot de informatiegegevens en die het identificatienummer 

gebruiken en lijst van deze personen 

47. Volgens de aanvraag zullen 4 medewerkers van de aanvrager toegang hebben tot de 

informatiegegevens en het identificatienummer gebruiken.  
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48. De aanvrager moet, zoals voorgeschreven door artikel 12 van voormelde wet van 8 augustus 

1983, een lijst opstellen waarop de personen vermeld worden die toegang hebben tot het 

Rijksregister en die het nummer gebruiken. Deze lijst zal voortdurend geactualiseerd en ter 

beschikking van het Comité gehouden worden.  

49. De personen die op deze lijst worden opgenomen moeten daarenboven een verklaring 

ondertekenen waarin zij zich ertoe verbinden de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van 

de informatiegegevens, te bewaren.  

 Gegevensbeschermingseffectbeoordeling 

50. Het Comité wijst er op dat artikel 35 AVG in bepaalde gevallen vereist dat de 

verwerkingsverantwoordelijke vóór de verwerking een beoordeling uitvoert van het effect 

van de beoogde verwerkingsactiviteiten op de bescherming van persoonsgegevens. Het 

Comité wijst er op dat overeenkomstig artikel 23 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de 

bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van 

persoonsgegevens elke federale overheid een specifieke 

gegevensbeschermingseffectbeoordeling moet uitvoeren. 

51. Wat de modaliteiten van de gegevensbeschermingseffectbeoordeling betreft, verwijst het 

Comité naar de aanbeveling nr. 01/2018 van 28 februari 2018 van de toenmalige Commissie 

voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het Comité is van oordeel dat deze 

beoordeling in voorkomend geval dient te gebeuren aan de hand van een instrument of model 

dat minstens het niveau van de tool ‘Privacy Impact Assessment’ dat ter beschikking wordt 

gesteld door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.7 Als uit die beoordeling zou blijken 

dat bijkomende maatregelen moeten worden getroffen om de rechten en vrijheden van de 

betrokkenen te vrijwaren, dan is de aanvrager ertoe gehouden de modaliteiten van de 

verwerking te wijzigen en ter beraadslaging aan het Comité voor te leggen. 

 

Om deze redenen, besluit 

 

het Informatieveiligheidscomité in verenigde kamers: 

  

De mededeling van de persoonsgegevens zoals beschreven in deze beraadslaging is toegestaan 

mits wordt voldaan aan de in deze beraadslaging vastgestelde maatregelen ter waarborging van 

de gegevensbescherming, in het bijzonder de maatregelen op het vlak van doelbinding, minimale 

gegevensverwerking, opslagbeperking en informatieveiligheid. 

 

Het comité machtigt de FOD Economie om onder de voorwaarden bepaald in deze beraadslaging 

en met het oog op het in deze beraadslaging beschreven doeleinden voor onbepaalde duur: 

- dagelijks toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister en het 

Kruispuntbankregisters: de naam en de voornaam, de geboortedatum, de nationaliteit en 

de datum van overlijden; 

- het Rijksregisternummer in het Rijksregister op te zoeken aan de hand van naam, 

voornaam en geboortedatum; 

                                                           
7 www.ksz-bcss.fgov.be 
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- het identificatienummer toegekend door de Kruispuntbank van de sociale zekerheid in 

de Kruispuntbankregisters op te zoeken aan de hand naam, voornaam en 

geboortedatum; 

- het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken. 

 

 

 

 

 

 

 

Mireille Salmon 

Voorzitter kamer federale overheid 

 

 

 

 

 

 

 

Yves Roger 

Voorzitter kamer sociale zekerheid en gezondheid 

 

 

 

 

 

 
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 volgend adres: Willebroekkaai 38, 1000 Brussel (tel. 

32-2-741 83 11) en de zetel van de kamer federale overheid van het informatieveiligheidscomité is gevestigd in de 

kantoren van de FOD BOSA – Simon Bolivarlaan 30 – 1000 Brussel (tel. 32-2-740 80 64). 


