
HET IN OVEREENSTEMMING BRENGEN VAN HET 
RIJKSREGISTER MET HET BESTAND VAN DE AFGEVOERDEN 

GEHOUDEN DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE 
ZEKERHEID

ADVIES 14/2005 van  28 september 2005 
van de Commissie voor de 

Bescherming van de Persoonlijke 
Levenssfeer.

Draagwijdte van de 
Identificatieopdrachten van het 

Rijksregister en van de Kruispuntbank 
van de Sociale Zekerheid.



Betrokken gegevens en personen

Het wijzigen van de identificatiegegevens van 
ambtshalve afgevoerde personen of van 
personen afgevoerd wegens hun vestiging in het  
buitenland zonder inschrijving in de registers 
gehouden in de diplomatieke zendingen of de 
consulaire posten. 
Rol van de gemeenten.



Advies van 14/2005

• Een advies van algemene draagwijdte: de 
Commissie spreekt zich uit over een zeker 
aantal principiële vragen , waaronder deze die in 
verband staan met de draagwijdte van de 
identificatieopdrachten van het Rijksregister en 
van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

• Zie website van de Commissie: 
www.privacy.fgov.be



DE GROTE PRINCIPES

1) « Het Rijksregister is de primaire bron inzake 
identificatie »;

2) De registers  « Kruispuntbank » die beheerd 
worden door de Kruispuntbank van de Sociale 
Zekerheid zijn van subsidiaire  en bijkomende 
aard) ;

3)     Het probleem van het in overeenstemming 
brengen van de twee identificatiebronnen, die 
beheerd worden door afzonderlijke instellingen die 
elk hun eigen wettelijke verplichtingen dienen na te 
komen, moet geregeld worden door de  uitvoering 
van in een reglement vastgelegde afspraken voor 
de uitwisseling van gegevens.



Welke zijn de bedoelde gevallen?

De gegevens betreffende de personen die in het 
Rijksregister opgenomen zijn maar die ambtshalve 
afgevoerd werden of afgevoerd werden voor het 
buitenland daar ze niet ingeschreven zijn in een 
diplomatieke zending of een consulaire post (Belgen die 
in het buitenland verblijven).



Welke is de huidige situatie ?

• De informatiegegevens betreffende deze personen worden bij het 
Rijksregister bewaard.

• De dossiers van deze personen worden bovendien opgenomen in het 
register van de Kruispuntbank. De gegevens betreffende de naam en 
voornamen, geboorteplaats en –datum,alsmede het geslacht kunnen 
gewijzigd worden door de diensten van de Kruispuntbank, op grond van 
rechtsgeldige documenten.

• Bovendien kunnen wijzigingen in verband met de burgerlijke staat, de 
nationaliteit, het adres en het overlijden aangebracht worden door de 
organismen van de Sociale Zekerheid, op grond van diverse documenten.

• DE WIJZIGINGEN  ingevoerd in de registers van de afgevoerden van de 
Sociale Zekerheid, hetzij door de diensten van de Kruispuntbank, hetzij 
door de organismen van de Sociale Zekerheid, zijn momenteel niet het 
voorwerp van een mededeling aan het Rijksregister.



De gevolgen

• Hieruit spruit een gebrek aan overeenstemming voort 
tussen de database van het Rijksregister en de database 
van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid wat de 
dossiers van de voornoemde personen betreft.

• Zo kan bijvoorbeeld een persoon die bij het Rijksregister 
vermeld staat als ambtshalve afgevoerd, in het register 
van de afgevoerden van de Kruispuntbank vermeld 
staan als iemand met een adres in België.Bovendien kan 
een persoon  in de registers van de Kruispuntbank 
vermeld staan onder een nieuwe naam of met een 
andere geboortedatum.



Aanbevelingen van het Rijksregister

Het Rijksregister en de Kruispuntbank moeten komen tot  
een gemeenschappelijke regeling opdat de wijzigingen 
die aangebracht worden door het Rijksregister eveneens 
zouden doorgegeven worden aan de Kruispuntbank van 
de Sociale Zekerheid.(N.B. : hetgeen reeds in de praktijk 
het geval is) en omgekeerd  (N.B. : hetgeen nog niet het 
geval is).



Voornaamste principes

I) De gemeenten kunnen nog de in het Rijksregister bewaarde gegevens aanpassen  
die personen betreffen die ambtshalve afgevoerd zijn of afgevoerd  zijn tengevolge 
van hun vestiging in  het buitenland.

II) De authenticiteit van de basisidentificatiegegevens betreffende de voornoemde 
personen wordt aangetoond door het Rijksregister.Onder basisidentificatiegegevens
wordt verstaan: de naam en voornamen, de geboorteplaats en –datum, het geslacht 
en de gegevens betreffende de burgerlijke staat.

III) Eventuele wijzigingen aan de genoemde gegevens in het Rijksregister moeten 
ingevoerd worden door de laatste gemeente van inschrijving vóór de afvoering, op 
grond van akten en documenten die in haar bezit zijn of van deze die overgemaakt
worden door tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Dit 
betekent dat de wijzigingen die aangebracht worden aan de genoemde gegevens 
door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid moeten medegedeeld worden aan 
het Rijksregsiter, dat volgens een procedure ad hoc deze zal mededelen aan de 
betrokken gemeenten.

IV) De andere gegevens betreffende de voornoemde personen, voor dewelke de 
instellingen van de  Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid wijzigingen invoeren in 
het register van de afgevoerden van de KSZ, gegevens die betrekking hebben op de 
verblijfplaats, het adres,de nationaliteit,het overlijden, moeten eveneens 
medegedeeld worden door de KSZ aan het Rijksregister, dat hiervan  mededeling zal 
doen aan de  betrokken gemeenten.



De communicatieprocedure die overwogen wordt

• Voorstellen geformulleerd door het R.R.
In bespreking met de KSZ 
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