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Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid 

Afdeling “Sociale Zekerheid” 

 

 

SCSZG/18/047 

 

 

BERAADSLAGING NR. 18/028 VAN 6 MAART 2018 OVER DE MEDEDELING VAN 

PERSOONSGEGEVENS DOOR DE DIENST OVERZEESE SOCIALE ZEKERHEID 

(RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID) AAN HET VLAAMS CENTRUM VOOR 

ADOPTIE (KIND EN GEZIN) VOOR HET ACHTERHALEN VAN FAMILIELEDEN 

VAN AFSTAMMELINGEN VAN BELGISCHE KOLONIALEN IN AFRIKA DIE IN 

BELGIË GEADOPTEERD WERDEN 
 

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid, in het bijzonder artikel 15; 

 

Gelet op de aanvraag van Kind en Gezin; 

 

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

 

Gelet op het verslag van de heer Yves Roger. 

 

 

A. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 
 

1. Het Vlaams intern verzelfstandigd agentschap Kind en Gezin, opgericht bij het decreet van 

30 april 2004, werd bij het decreet van 20 januari 2012 houdende regeling van de 

interlandelijke adoptie van kinderen aangeduid als het Vlaams Centrum voor Adoptie en is 

als centrale autoriteit dienaangaande belast met de opdrachten en verplichtingen die worden 

opgelegd door het verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het 

gebied van de interlandelijke adoptie, ondertekend in Den Haag op 29 mei 1993. Binnen het 

Vlaams Centrum voor Adoptie is een Vlaamse adoptieambtenaar benoemd, die op het vlak 

van adoptie de volgende taken heeft: het bewaren van de dossiers, het verlenen van inzage in 

de dossiers, het bijstaan van geadopteerde personen die op zoek zijn naar inlichtingen over 

hun dossier en het eventueel dienaangaande zelf ondernemen van acties. 
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2. Het decreet van 20 januari 2012 houdende regeling van de interlandelijke adoptie van 

kinderen voorziet eveneens een recht van inzage in de persoonsgegevens van het dossier, 

echter met uitsluiting van de persoonsgegevens die de gezondheid betreffen. Vanaf de leeftijd 

van twaalf jaar heeft de geadopteerde het recht op inzage van zijn adoptiedossier. Over het 

verzoek tot inzage van een geadopteerde die de leeftijd van twaalf jaar nog niet heeft bereikt, 

beslist de Vlaamse adoptieambtenaar, rekening houdend met de maturiteit van de verzoeker. 

De minderjarige heeft recht op toegang tot de persoonsgegevens die hem betreffen en op 

toelichting dienaangaande. Als bepaalde persoonsgegevens ook een derde betreffen en 

volledige inzage door de minderjarige afbreuk zou doen aan het recht op bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer van die derde, wordt de toegang verstrekt via een gesprek, 

gedeeltelijke inzage of rapportage. 

 

3. De aanvrager merkt op dat in 2015, na hoorzittingen in het Vlaams parlement, het bestaan 

van een systeem van gedwongen adopties is vastgesteld en erkend. Slachtoffers waren onder 

meer de halfbloeden die afstammen van Belgische kolonialen in Afrika. Sinds 2015 verleent 

het Vlaams Centrum voor Adoptie inzage in de adoptiedossiers van de Nederlandstalige 

halfbloeden die in Vlaanderen of in Brussel wonen en het doet daarbij een beroep op diverse 

archieven. Het kan gebeuren dat in het dossier van de geadopteerde melding wordt gemaakt 

van de naam van de (vermoedelijke) vader, diens beroep of de duur van diens verblijf in 

Afrika maar vaak is het niet mogelijk om louter op basis daarvan resterende familieleden 

terug te vinden. 

 

4. Bijgevolg verzoekt de Vlaamse adoptieambtenaar van het Vlaams Centrum voor Adoptie het 

sectoraal comité om een machtiging voor de verwerking van persoonsgegevens van de 

(vermoedelijke) vaders die staan vermeld in de dossiers van de hogervermelde halfbloeden, 

in het bijzonder de naam, de geboortedatum, het adres, het huwelijk, het bestaan van andere 

kinderen en de historieken van de verblijven in het buitenland. Deze persoonsgegevens 

zouden worden gebruikt om verdere opzoekingen te verrichten, onder meer in het 

Rijksregister, maar zouden in geen geval rechtstreeks aan de geadopteerde personen worden 

overgemaakt. De laatstgenoemden kunnen wel vragen dat het Steunpunt Adoptie, een 

expertisecentrum voor adoptie dat individuele ondersteuning en nazorg in groep biedt, de 

gevonden familieleden aanschrijft met de vraag of zij zelf contact met de betrokkenen willen. 

Is dat het geval, dan wordt dat contact geregeld en begeleid door het Steunpunt Adoptie. In 

het andere geval (als de gevonden familieleden niet reageren of aangeven niet open te staan 

voor contact) worden de geadopteerde personen daarvan op de hoogte gebracht. 

 

5. De aanvrager verduidelijkt verder dat in de dossiers van de halfbloeden vaak slechts een 

familienaam genoteerd staat bij de vader. Door toegang in de archieven van de Dienst voor 

de Overzeese Sociale Zekerheid (inmiddels geïntegreerd in de Rijksdienst voor Sociale 

Zekerheid) kunnen eventueel een voornaam en een geboortedatum gelinkt worden aan de 

familienaam die in het dossier terug te vinden is. Ook de periode van activiteit in Afrika kan 

daarbij een belangrijk element zijn. Daarna kunnen dan opzoekingen in het Rijksregister 

worden verricht. 

 

6. Volgens het Vlaams Centrum voor Adoptie zou de verwerking van de persoonsgegevens 

waarvoor nu een machtiging wordt gevraagd het voor de betrokken halfbloeden en hun 

familieleden mogelijk maken om de eigen geschiedenis en identiteit verder te reconstrueren. 
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B. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

 

7. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens die volgens artikel 15, § 1, van de wet van 

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

Zekerheid een principiële machtiging van de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal 

comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid vergt. 

 

8. De mededeling beoogt een gerechtvaardigd doeleinde, namelijk het verlenen van bijstand 

aan afstammelingen van Belgische kolonialen in Afrika die in België geadopteerd werden. 

Kind en Gezin zou, als Vlaams Centrum voor Adoptie, opzoekingen verrichten bij de dienst 

Overzeese Sociale Zekerheid van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (de rechtsopvolger 

van de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid) voor zover het van een geadopteerde 

persoon een verzoek tot inzage van zijn dossier ontvangt. 

 

9. De persoonsgegevens zijn, uitgaande van dat doeleinde, relevant en niet overmatig. Ze 

blijven beperkt tot de naam, de geboortedatum en het adres van de (vermoedelijke) vaders 

die staan vermeld in de dossiers van de hogervermelde halfbloeden, aangevuld met 

aanduidingen over het huwelijk, het bestaan van andere kinderen en de historieken van de 

verblijven in het buitenland. Deze elementen moeten verdere opzoekingen in andere bronnen, 

zoals het Rijksregister, mogelijk maken. 

 

10. De aanvrager benadrukt dat de persoonsgegevens van de dienst Overzeese Sociale Zekerheid 

van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid nooit als dusdanig aan de betrokken geadopteerde 

persoon zullen worden overgemaakt. Zij zullen enkel worden verwerkt door het Vlaams 

Centrum voor Adoptie en, in voorkomend geval, door het Steunpunt Adoptie. Indien 

familieleden van de betrokken geadopteerde persoon worden achterhaald, zouden die worden 

aangeschreven door het Vlaams Centrum voor Adoptie of het Steunpunt Adoptie. Willen zij 

contact met de betrokken geadopteerde persoon, dan wordt dat contact geregeld door de 

voormelde organisaties. Willen zij geen contact met de betrokken geadopteerde persoon (of 

reageren zij niet), dan wordt de verzoeker daarvan in kennis gesteld zonder dat de identiteit 

van de familieleden hem wordt meegedeeld. 

 

11. Het sectoraal comité is van oordeel dat de identiteit van de familieleden weliswaar door het 

Vlaams Centrum voor Adoptie en het Steunpunt Adoptie mogen worden verwerkt en worden 

opgenomen in het dossier van de betrokken geadopteerde persoon maar dat deze laatste die 

informatie bij de uitoefening van zijn inzagerecht, overeenkomstig het decreet van 20 januari 

2012 houdende regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen, niet te weten mag 

komen indien de familieleden in kwestie daar zelf niet expliciet (door een verklaring te 

ondertekenen) of impliciet (door te laten weten contact met de betrokken geadopteerde 

persoon te willen) toestemming voor hebben gegeven. 

 

12. De mededeling van de persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan 

Kind en Gezin mag rechtstreeks geschieden, zonder de tussenkomst van de Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid, met toepassing van artikel 14, vierde lid, van de wet van 15 januari 

1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 
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13. Bij de verwerking van de persoonsgegevens moet rekening worden gehouden met de wet van 

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

Zekerheid, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten 

opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hun uitvoeringsbesluiten en elke andere 

regelgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

 

14. Tevens moet rekening worden gehouden met 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. 

 

15. Ten slotte benadrukt het sectoraal comité dat deze beraadslaging weliswaar het noodzakelijke 

kader creëert voor de mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale 

Zekerheid aan het Vlaams Centrum voor Adoptie maar in hoofde van die openbare instelling 

van sociale zekerheid als dusdanig geen verplichting inhoudt om persoonsgegevens mee te 

delen. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid behoudt aldus ten volle het recht om te oordelen 

over de opportuniteit dienaangaande. 

 

 

Om deze redenen, machtigt 

 

de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de 

gezondheid 

 

de dienst Overzeese Sociale Zekerheid van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (als 

rechtsopvolger van de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid) om de hogervermelde 

persoonsgegevens onder de hogervermelde voorwaarden mee te delen aan het Vlaams intern 

verzelfstandigd agentschap Kind en Gezin (als Vlaams Centrum voor Adoptie), uitsluitend voor 

het achterhalen van familieleden van afstammelingen van Belgische kolonialen in Afrika die in 

België geadopteerd werden. 

 

 

 

 

 

 

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. 


