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Informatieveiligheidscomité 

Kamer sociale zekerheid en gezondheid 
 

 

IVC/KSZG/19/248 

 

 

BERAADSLAGING NR. 19/130 VAN 3 SEPTEMBER 2019 MET BETREKKING 

TOT DE TOEGANG VAN DE KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET 

BELGISCH NOTARIAAT EN DE NOTARISSEN VAN BELGIË TOT DE 

KRUISPUNTBANKREGISTERS IN HET KADER VAN HET BEHEER VAN HET 

CENTRAAL ERFRECHTREGISTER (CER) 
 

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 artikel 97; 

 

Gelet op de aanvraag van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat en van de 

notarissen van België; 

 

Gelet op het verslag van de afdeling Innovatie en Beleidsondersteuning van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; 

 

Gelet op het verslag van de heer Bart Viaene. 

 

 

A. ONDERWERP 
 

1. De Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat en de notarissen van België 

werden gemachtigd om toegang te krijgen tot het Rijksregister van de natuurlijke 

personen en om het rijksregisternummer te gebruiken in het kader van het beheer van 

het Centraal Erfrechtregister overeenkomstig de beslissing van de Minister van 

Veiligheid en Binnenlandse Zaken nr. 008/2019 van 4 april 2019. Ze zijn dus 

gemachtigd om de volgende gegevens uit dat register te verwerken en de mutaties 

ervan te ontvangen: de naam en de voornamen, de geboorteplaats en -datum, de 

hoofdverblijfplaats, de plaats en datum van overlijden. 

 

2. Met toepassing van de wet van 6 juli 2017 houdende vereenvoudiging, 

harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijke 

recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse 
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bepalingen inzake justitie, is de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat 

belast met het beheer en de inrichting van het Centraal Erfrechtregister1. Het Centraal 

Erfrechtregister, een authentieke bron, wordt onder meer gevoed door de notarissen. 

Dit register bevat de akten en attesten van erfopvolging die door een notaris worden 

opgemaakt, de Europese erfrechtverklaringen, de akten houdende de verklaring van 

verwerping en de akten houdende de verklaring waarbij een erfgenaam te kennen 

geeft dat hij deze hoedanigheid slechts onder voorrecht van boedelbeschrijving 

aanneemt. Om dit register correct te beheren, moeten de Koninklijke Federatie van 

het Belgisch Notariaat en de notarissen de juistheid nagaan van de gegevens 

betreffende de declaranten van een erfenis of de erflaters die in het Centraal 

Erfrechtregister zijn opgenomen. 

 

3. Aangezien de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat en de notarissen bij 

het beheer van dit register ook te maken krijgen met personen die niet zijn 

ingeschreven in het Rijksregister van de natuurlijke personen of van wie de 

noodzakelijke identificatiegegevens niet systematisch bijgewerkt worden in het 

Rijksregister van de natuurlijke personen, hebben 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.  

 

4. De Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat zal het Bisnummer van de 

natuurlijke personen (erflater en declarant) gebruiken om elk risico op 

gelijknamigheid te vermijden. De notarissen zullen wat hen betreft de gegevens van 

het Bisregister gebruiken om de identiteit van de betrokken personen na te gaan 

alvorens ze de gegevens inbrengen in het Centraal Erfrechtregister. 

 

5. De Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat en de notarissen van België 

werden bovendien reeds gemachtigd om toegang te krijgen tot de 

Kruispuntbankregisters en deze voor diverse doeleinden te raadplegen (register van 

uiterste wilsbeschikkingen, huwelijksovereenkomstenregister2, register van 

lastgevingsovereenkomsten en register van verklaringen betreffende de aanwijzing 

van een bewindvoerder of vertrouwenspersoon3). Voortaan zouden ze tevens toegang 

krijgen tot de Kruispuntbankregisters voor het vervullen van hun opdrachten met 

betrekking tot het beheer van het Centraal Erfrechtregister. 

 

 

 

 

                                                 
1 Er is tevens sprake van het Centraal Erfrechtregister in de artikelen 892/1 en 892/8 van het Burgerlijk 

Wetboek. 
2Beraadslaging nr. 11/028 van 5 april 2011 met betrekking tot de toegang van de Koninklijke Federatie van 

het Belgisch Notariaat tot de Kruispuntbankregisters voor het beheer van het centraal 

huwelijksovereenkomstenregister. 
3Beraadslaging 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. 
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B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

 

6. De toegang tot de Kruispuntbankregisters vergt volgens artikel 15, § 1, van de wet 

van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van 

de Sociale Zekerheid een beraadslaging van de kamer sociale zekerheid en 

gezondheid van het informatieveiligheidscomité. 

 

7. In zijn 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 gemachtigd worden om toegang tot 

de Kruispuntbankregisters te hebben, voor zover en voor zolang zij voldoen aan de 

voorwaarden om toegang tot het Rijksregister te hebben. In die beraadslaging heeft 

het ook het algemeen kader voor de toegang tot de Kruispuntbankregisters door 

instanties met toegang tot het Rijksregister gecreëerd. 

 

8. Het gebruik van het identificatienummer dat wordt toegekend door de Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid is vrij, volgens artikel 8, § 2, van de wet van 15 januari 

1990. 

 

9. Bij de verwerking van persoonsgegevens moeten de Koninklijke Federatie van het 

Belgisch Notariaat en de notarissen tevens rekening houden met de wet van 15 

januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid, de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de 

Gegevensbeschermingsautoriteit, de uitvoeringsbesluiten ervan en elke andere 

bepaling tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de 

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 

2016 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.  
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Om deze redenen,  

 

de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité 

 

besluit dat de toegang tot de Kruispuntbankregisters door de Koninklijke Federatie van het 

Belgisch Notariaat en de notarissen van België, in het kader van de uitvoering van hun 

opdrachten, is toegestaan mits er wordt voldaan aan de in deze beraadslaging en in de 

beraadslaging nr. 12/13 van 6 maart 2012 vastgestelde maatregelen ter waarborging van de 

gegevensbescherming. 

 

 

 
 

 

 

Bart VIAENE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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). 


