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Informatieveiligheidscomité 

Kamer sociale zekerheid en gezondheid 
 

 

IVC/KSZG/21/454 

 

 

BERAADSLAGING NR. 21/232 VAN 7 DECEMBER 2021 OVER DE TOEGANG 

TOT DE KRUISPUNTBANKREGISTERS DOOR HET AGENTSCHAP 

OPGROEIEN REGIE, HET VLAAMS AGENTSCHAP VOOR DE UITBETALING 

VAN TOELAGEN IN HET KADER VAN HET GEZINSBELEID EN DE PRIVATE 

UITBETALINGSACTOREN MET HET OOG OP DE TOEPASSING VAN DE 

REGELS INZAKE HET GROEIPAKKET 

 

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 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 het verslag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; 

 

Gelet op het verslag van de heer Bart Viaene. 
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A. ONDERWERP 

 

1. Het agentschap Opgroeien regie, het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van 

Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid en de private uitbetalingsactoren werden 

bij de beslissing nr. 007/2020 van 28 januari 2020 door de minister van Binnenlandse 

Zaken gemachtigd om onder bepaalde voorwaarden toegang te hebben tot bepaalde 

persoonsgegevens van het Rijksregister1 met het oog op de toepassing van de regels 

inzake het groeipakket (uitbetaling van gezinstoelagen), zoals de naam, de voornaam, 

het geboorteland, de geboortedatum, de overlijdensdatum, de nationaliteit, de 

hoofdverblijfplaats, de burgerlijke staat en de respectieve wijzigingen van die 

persoonsgegevens. 

 

2. Daar de organisaties ook te maken krijgen met personen die niet ingeschreven zijn in 

het Rijksregister of van wie niet alle persoonsgegevens systematisch worden 

bijgewerkt in het Rijksregister willen zij voor dezelfde doeleinden ook toegang tot 

dezelfde persoonsgegevens uit de Kruispuntbankregisters, bedoeld in artikel 4 van de 

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

van de Sociale Zekerheid, voor zover die beschikbaar zijn. 

 

 

B. BEHANDELING 

 

3. 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. 

 

4. 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 hebben2. In die beraadslaging heeft 

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

instanties met toegang tot het Rijksregister gecreëerd. 

 

                                                 
1  Zie echter ook de volgende beraadslagingen die door de kamer federale overheid van het 

informatieveiligheidscomité aan de vermelde organisaties werden verleend: de beraadslaging nr. 

18/129 van 6 november 2018 (toegang tot het Rijksregister en het wachtregister voor de vaststelling 

van het recht op toelagen in het kader van het gezinsbeleid en de correcte uitbetaling ervan voor de 

rechtgevende kinderen van vreemdelingen vanaf 1 januari 2019), de beraadslaging nr. 18/131 van 6 

november 2018 (verkrijgen van de rijksregisternummers van alle kinderen jonger dan negentien jaar 

die gedomicilieerd zijn in het Vlaams Gewest voor het opsporen van gemiste kinderen die recht 

hebben op een groeipakket) en de beraadslaging nr. 18/133 van 6 november 2018 (toegang tot het 

Rijksregister voor de vaststelling van het recht op toelagen in het kader van het gezinsbeleid). 
2  Voor zover een organisatie de hoofdverblijfplaats van een persoon mag raadplegen in het 

Rijksregister, mag zij volgens het informatieveiligheidscomité ook het contactadres in België van 

diezelfde persoon raadplegen in de Kruispuntbankregisters. 
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5. Het gebruik van het door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid toegekende 

identificatienummer is vrij overeenkomstig artikel 8, § 2, van de wet van 15 januari 

1990. 

 

6. De organisaties houden bij de verwerking van de persoonsgegevens rekening met de 

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

van de Sociale Zekerheid en elke andere regelgeving 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 en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke 

personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. 

 

 

Om deze redenen, besluit 

 

de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité 

 

dat de toegang tot de Kruispuntbankregisters door het agentschap Opgroeien regie, het 

Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid 

en de private uitbetalingsactoren, met het oog op de toepassing van de regels inzake het 

groeipakket, is toegestaan mits wordt voldaan aan de maatregelen ter waarborging van de 

gegevensbescherming die worden vastgesteld in deze beraadslaging, in de beraadslaging 

nr. 12/13 van 6 maart 2012, in de vermelde beraadslagingen van de kamer federale overheid 

van het informatieveiligheidscomité en in de vermelde beslissing van de minister van 

Binnenlandse Zaken. 

 

 

 

 

 

 

 

Bart VIAENE 

Voorzitter 

 

 

 

 

 

 
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 het volgende adres: Willebroekkaai 38 – 

1000 Brussel (tel. 32-2-741 83 11). 


