Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid
en van de Gezondheid
Afdeling « Sociale Zekerheid »

SCSZ/09/030

BERAADSLAGING NR. 09/021 VAN 7 APRIL 2009 BETREFFENDE DE
TOEGANG TOT DE KRUISPUNTBANKREGISTERS IN HOOFDE VAN DE
VZW IDENTIFIN MET HET OOG OP HET OPSPOREN VAN HOUDERS,
HUURDERS, VERZEKERDEN EN/OF BEGUNSTIGDEN VAN SLAPENDE
REKENINGEN, SAFES EN VERZEKERINGSOVEREENKOMSTEN
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 aanvraag van de vzw IDENTIFIN van 13 maart 2009;
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 19 maart
2009;
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.

1.

SITUERING EN ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1.1. Krachtens artikel 46 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I),
dienen FEBELFIN (de koepelfederatie van de Belgische financiële sector) en
ASSURALIA (de beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen)
gezamenlijk of elk afzonderlijk een instelling op te richten die in hun plaats:
-

toelating krijgt om het identificatienummer van het Rijksregister van de
natuurlijke personen en dat van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid te
gebruiken;
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-

-

toegang krijgt tot de gegevens van het Rijksregister van de natuurlijke
personen, bedoeld in artikel 3 van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van
een Rijksregister van de natuurlijke personen, en tot de gegevens van de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, bedoeld in artikel 4 van de wet van 15
januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid met het in de artikelen 26, 31 en 36 van deze wet bepaalde
doel;
de activiteiten bedoeld in de artikelen 26, 31 en 36 van deze wet uitvoert.

Daartoe werd de vzw IDENTIFIN opgericht. Deze vzw heeft als doel de organisatie
van de implementatie en exploitatie van de gegevensuitwisselingen bedoeld in de
artikelen 23 tot en met 52 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen
(I),
met
betrekking
tot
de
slapende
rekeningen,
safes
en
verzekeringsovereenkomsten tussen enerzijds het Rijksregister van de natuurlijke
personen en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en anderzijds de
instellingen-depositaris,
de
instellingen-verhuurder
en
de
verzekeringsondernemingen in de zin van artikel 23 van de wet van 24 juli 2008.
Onder “instelling-depositaris” dient te worden verstaan: iedere kredietinstelling
bedoeld in artikel 1, tweede lid, 1°, van de wet van 22 maart 1993 op het statuut
van en het toezicht op de kredietinstellingen en iedere beleggingsonderneming
bedoeld in de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, die werkzaam is in België en volgens het Belgisch recht
van het publiek gelddeposito's, andere terugbetaalbare gelden of effecten in
ontvangst mag nemen.
Onder “instelling-verhuurder” dient te worden verstaan: iedere kredietinstelling
bedoeld in artikel 1, tweede lid, 1°, van de wet van 22 maart 1993 op het statuut
van en het toezicht op de kredietinstellingen, die safes verhuurt.
Onder “verzekeringsonderneming” dient te worden verstaan: elke
verzekeringsonderneming in de zin van artikel 91bis, 1° en 2°, van de wet van 9 juli
1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen.
Onder “slapende rekeningen” dient te worden verstaan: rekeningen waarop
gedurende minstens 5 jaar geen enkele verrichting meer werd geregistreerd en
waarvoor er tegelijkertijd geen enkel contact meer heeft plaatsgevonden tussen de
houder (of de rechthebbende, bijvoorbeeld erfgenamen) van de rekening en de
financiële instelling. Indien de houder echter titularis is van meerdere rekeningen
bij dezelfde financiële instelling, dan wordt geen enkele van die rekeningen als een
slapende rekening beschouwd voor zover er voor één of meerdere van die
rekeningen een tussenkomst (een contact, verrichting, ...) is geweest in de laatste
vijf jaar.
Onder “slapende safes” dient te worden verstaan: safes waarvoor de huurprijs
sedert minstens vijf jaar niet is betaald en die op initiatief van de instellingverhuurder zijn geopend na opzegging van de huur.
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Onder “slapende verzekeringsovereenkomsten” dient te worden verstaan:
verzekeringsovereenkomsten die niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een
tussenkomst door de begunstigde binnen zes maand nadat de
verzekeringsonderneming kennis heeft gekregen van het feit dat het risico zich
heeft voorgedaan.
1.2. Overeenkomstig de voormelde wet van 24 juli 2008 dienen de instellingendepositaris, de instellingen-verhuurder en de verzekeringsondernemingen de
houders, huurders, verzekerden en begunstigden van de slapende rekeningen, safes
en verzekeringen op te sporen.
Op grond van een gemotiveerde aanvraag hunnerzijds zouden zij daartoe via
IDENTIFIN bepaalde informatie uit het Rijksregister en de Kruispuntbankregisters
kunnen ontvangen, vastgesteld op basis van het doeleinde van de opzoeking. De
instellingen-depositaris,
de
instellingen-verhuurder
en
de
verzekeringsondernemingen zullen op verschillende manieren te werk gaan om de
informatie te verkrijgen die de wet hen verplicht om in te zamelen.
1.3. Voor de instellingen-depositaris en de instellingen-verhuurder zal de opzoeking
betrekking hebben op de houders van slapende rekeningen of de huurders van
slapende safes. Zij zullen IDENTIFIN bevragen op basis van de combinatie
naam/voornaam en geboortedatum of op basis van het INSZ van de
houder/huurder. IDENTIFIN zal vervolgens de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid raadplegen met het oog op het verkrijgen van het INSZ, de
geboorteplaats- en datum, het geslacht, de hoofdverblijfplaats en de (eventuele)
plaats en datum van overlijden. Indien de houder/huurder overleden is, zal
IDENTIFIN in de gezinssamenstellingen van deze persoon van vóór het overlijden
(indien dit gegeven beschikbaar is) zoeken naar de mogelijke rechthebbende.
1.4. Voor wat de verzekeringsondernemingen betreft, kan IDENTIFIN vier soorten
opzoekingen verrichten:
-

de controle of een persoon nog in leven is: overeenkomstig artikel 33 van de
voormelde wet van 24 juli 2008, dienen de verzekeringsondernemingen binnen
zes maand na het einde van een verzekeringsovereenkomst die prestaties in
geval van overlijden bevat na te zien of de verzekerde niet is overleden tijdens
de dekkingsperiode;

-

de identificatie van een bepaalde persoon in het kader van de opzoeking van
een of meerdere begunstigden: indien de begunstigde van de
verzekeringsprestaties bij naam genoemd is in de verzekeringsovereenkomst,
dan zal de verzekeringsonderneming deze identiteit meedelen aan IDENTIFIN
die ze zal integreren in het systeem om na te gaan of deze persoon nog in leven
is en om, in voorkomend geval, te beschikken over de contactgegevens van
deze persoon teneinde er contact mee op te nemen;
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-

de opzoeking van een echtgenoot of wettelijk samenwonende partner die de
begunstigde is van de verzekeringsprestaties die opeisbaar zijn geworden (de
titularis is dus overleden): deze opzoeking zal in twee gevallen worden
gebruikt, hetzij verwijst de overeenkomst naar de echtgenoot / wettelijk
samenwonende partner, hetzij verwijst ze naar de echtgenoot / wettelijke
partner van een geïdentificeerde persoon;

-

de opzoeking van andere begunstigden: deze opzoeking zal uitsluitend worden
gebruikt wanneer de bepaling met betrekking tot de begunstigden in algemene
bewoordingen is opgesteld. In dat geval zal er onder meer gezocht worden in
de historiek van de gezinssamenstelling teneinde een eventuele rechthebbende
te vinden.

1.5. IDENTIFIN zal aldus de naam, de voornaam en de geboortedatum of het INSZ
gebruiken als opzoekingscriterium om de informatie over de houder, huurder,
verzekerde of begunstigde van slapende rekeningen, safes of verzekeringen te
verkrijgen bij de Kruispuntbankregisters. Het koninklijk besluit van 14 november
2008 tot uitvoering van de artikelen 28, 32, 38 en 45 van de wet van 24 juli 2008
somt de gegevens op die meegedeeld kunnen worden naargelang het type
opzoeking. Het gaat om de volgende gegevens uit de Kruispuntbankregisters:
-

het INSZ: dit gegeven is nodig voor de gegevensmededeling aan de Depositoen Consignatiekas, bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 150 van
18 maart 1935 tot samenschakeling van de wetten betreffende de inrichting en
de werking van de Deposito- en Consignatiekas en tot aanbrenging van
wijzigingen daarin krachtens de wet van 31 juli 1934. De artikelen 28, 32 en 38
van de voormelde wet van 24 juli 2008 bepalen immers dat als de
houder/begunstigde van de slapende rekening/safe/verzekering niets van zich
laat weten na de door de wet voorziene procedure, de tegoeden aan deze kas
worden overgedragen samen met de gegevens teneinde de tegoeden (in
voorkomend geval) te kunnen restitueren. Dit gegeven laat ook toe om, in
combinatie met de naam en de voornamen, de persoon ondubbelzinnig te
identificeren. Ongeacht het type opzoeking zal het INSZ steeds meegedeeld
worden aan de vragende instelling-depositaris, instelling-verhuurder en/of
verzekeringsonderneming;

-

de naam, de voornamen, het geslacht en de geboorteplaats en -datum : deze
gegevens laten toe de houder, huurder, verzekerde of begunstigde
ondubbelzinnig te identificeren en eventuele fouten te verbeteren. Indien de
houder, huurder, verzekerde of begunstigde bovendien niet tussenkomt,
worden deze gegevens ook meegedeeld aan de Deposito- en Consignatiekas.
Ongeacht het type opzoeking worden de naam, de voornamen, het geslacht en
de geboortedatum en -plaats steeds meegedeeld aan de vragende instellingdepositaris, instelling-verhuurder en/of verzekeringsonderneming;
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-

de hoofdverblijfplaats: dit gegeven is noodzakelijk opdat de instellingendepositaris, de instellingen-verhuurder en/of de verzekeringsondernemingen
contact zouden kunnen opnemen met de houder, huurder, verzekerde of
begunstigde van een slapende rekening, safe of verzekering. Indien de houder,
huurder, verzekerde of begunstigde bovendien niet tussenkomt, wordt dit
gegeven ook meegedeeld aan de Deposito- en Consignatiekas. Ongeacht het
type opzoeking zal de hoofdverblijfplaats steeds worden meegedeeld aan de
vragende
instelling-depositaris,
instelling-verhuurder
en/of
verzekeringsonderneming;

-

de datum en plaats van overlijden : deze gegevens laten toe te achterhalen of
de houder, huurder, verzekerde of begunstigde nog in leven is en indien niet
laten ze toe toegang te hebben tot de gezinssamenstelling (zo die beschikbaar
is) en de burgerlijke staat teneinde te beschikken over de informatie met
betrekking tot de mogelijke erfgenamen / legatarissen (rechthebbenden).
Artikel 33 van de voormelde wet van 24 juli 2008 bepaalt tevens dat de
verzekeringsondernemingen binnen zes maand na het einde van een
verzekeringsovereenkomst die prestaties in geval van overlijden bevat, dienen
na te zien of de verzekerde niet is overleden tijdens de dekkingsperiode;

-

de burgerlijke staat: dit gegeven is noodzakelijk in geval van overlijden
teneinde te beschikken over informatie over de mogelijke erfgenamen /
legatarissen (rechthebbenden) van de houder, huurder of verzekerde.

1.6. Eenmaal deze gegevens ingezameld zijn, zal IDENTIFIN aan de instellingdepositaris/verhuurder of aan de verzekeringsonderneming de gegevens meedelen
die deze laatste nodig heeft om zijn verplichtingen inzake opsporing van de
houders, huurders, verzekerden en/of begunstigden van slapende rekeningen, safes
of verzekeringen te vervullen, met name volgens het type opzoeking:
-

bij de opzoeking van de houders / huurders van slapende rekeningen of safes:
als de houder of huurder in leven is, alle voormelde gegevens met uitzondering
van de burgerlijke staat en de datum en plaats van overlijden. Als de houder /
huurder overleden is, alle gegevens;

-

bij de opzoeking van een verzekerde overeenkomstig artikel 33 van de
voormelde wet van 24 juli 2008: als de verzekerde in leven is, alle gegevens
met uitzondering van de burgerlijke staat en de datum en plaats van overlijden.
Als de verzekerde overleden is, alle gegevens met uitzondering van de
burgerlijke staat;

-

bij de opzoeking van een bepaalde persoon in het kader van de opsporing van
één of meerdere begunstigden: als de begunstigde in leven is, alle gegevens
met uitzondering van de burgerlijke staat en de datum en plaats van overlijden.
Als de begunstigde overleden is, alle gegevens met uitzondering van de
burgerlijke staat;
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-

bij de opzoeking van een echtgenoot of wettelijk samenwonende partner die de
begunstigde is van de verzekeringsprestaties die opeisbaar zijn geworden (de
titularis is dus overleden): in dit geval betreffen de gegevens in de eerste plaats
de verzekerde en vervolgens de begunstigde. Voor de verzekerde gaat het om
het INSZ, de burgerlijke staat en de datum van wijziging van de burgerlijke
staat. Voor de partner (echtgenoot of wettelijk samenwonende), als de partner
in leven is, alle gegevens met uitzondering van de burgerlijke staat en de datum
en plaats van overlijden. Als de partner overleden is, alle gegevens met
uitzondering van de burgerlijke staat. In het kader van deze opzoeking zal ook
de historiek van de burgerlijke staat van de verzekerde meegedeeld worden.

-

bij de opzoeking van andere begunstigden: alle gegevens van de verzekerde,
van de partner en, in voorkomend geval (indien beschikbaar), de gegevens met
betrekking tot de personen vermeld in de historiek van de
gezinssamenstellingen. In dat geval worden de burgerlijke staat en de
gezinssamenstelling (indien beschikbaar, bijvoorbeeld bij het Rijksregister)
van de partners en leden van een gezinssamenstelling nooit meegedeeld.

1.7. Indien de opzoeking niet toegelaten heeft aan de houders, huurders, verzekerden
en/of begunstigden van slapende rekeningen, safes of verzekeringen om iets van
zich te laten weten, zullen de instellingen-depositaris/verhuurder of de
verzekeringsondernemingen, naargelang het type opzoeking, alle voormelde
gegevens uit de Kruispuntbankregisters meedelen aan de Deposito- en
Consignatiekas zodat die haar opdracht bedoeld in artikel 28, eerste lid, artikel 32,
eerste en tweede lid en artikel 38, eerste, vierde en vijfde lid, van de voormelde wet
van 24 juli 2008 kan vervullen.

2.

BEHANDELING VAN DE AANVRAAG

2.1. Het gaat om een mededeling van persoonsgegevens buiten het netwerk van de
sociale zekerheid waarvoor krachtens artikel 15, § 1, tweede lid, van de wet van 15
januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid, een principiële machtiging van het Sectoraal Comité van de
Sociale Zekerheid en van de Gezondheid vereist is.
2.2. De aanvraag heeft als doel :
-

een machtiging te verkrijgen voor IDENTIFIN om toegang te krijgen tot de
gegevens van de Kruispuntbankregisters teneinde in het kader van de
opsporing van slapende rekeningen, safes en verzekeringen opzoekingen te
kunnen verrichten over de houders, huurders, verzekerden of begunstigden van
verzekeringen, natuurlijke personen;
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-

een machtiging te verkrijgen voor IDENTIFIN om de voormelde gegevens van
de Kruispuntbankregisters, naargelang het type opzoeking, mee te delen aan de
instellingen-depositaris/verhuurder of de verzekeringsondernemingen zodat die
hun respectievelijke opdrachten bedoeld in de artikelen 26, 31 en 36 van de
voormelde wet van 24 juli 2008 kunnen vervullen;

-

een machtiging te verkrijgen voor de instellingen-depositaris/verhuurder of de
verzekeringsondernemingen om, naargelang de opzoeking, de voormelde
gegevens van de Kruispuntbankregisters mee te delen aan de Deposito- en
Consignatiekas zodat die haar opdracht in uitvoering van artikel 28, eerste lid,
artikel 32, eerste en tweede lid en artikel 38, eerste, vierde en vijfde lid, van de
voormelde wet van 24 juli 2008 kan vervullen.

IDENTIFIN heeft ook een machtigingsaanvraag ingediend bij het Sectoraal Comité
voor het Rijksregister teneinde eveneens over dezelfde gegevens uit het
Rijksregister van de natuurlijke personen te kunnen beschikken voor dezelfde
finaliteiten.
De afdeling sociale zekerheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid
en van de Gezondheid stelt deze machtiging afhankelijk van enerzijds het
voorafgaande positieve advies van het Sectoraal Comité voor het Rijksregister met
betrekking tot deze aanvraag en anderzijds de naleving van de voorwaarden die dit
Comité zou kunnen stellen.
2.3. Da afdeling sociale zekerheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid
en van de Gezondheid is van oordeel dat de gevraagde toegang tot de gegevens van
de Kruispuntbankregisters beantwoordt aan het principe van de welbepaalde,
uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden, want:
-

IDENTIFIN is de instelling die opgericht is krachtens artikel 46 van de wet van
24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I), om toegang te krijgen tot de
gegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen, bedoeld in artikel 3
van de wet 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de
natuurlijke personen, en tot de gegevens van de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid, bedoeld in artikel 4 van de wet van 15 januari 1990 houdende
oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid,
voor het doeleinde vastgesteld in de artikelen 26, 31 en 36 van deze wet en
voor de uitvoering van de activiteiten bedoeld in de artikelen 26, 31 en 36. Het
INSZ, de naam en voornamen, de geboortedatum en -plaats, het geslacht, de
hoofdverblijfplaats, de datum en plaats van overlijden en de burgerlijke staat
laten aldus dus toe na te gaan of het inderdaad de betrokken persoon is en deze
opdrachten uit te voeren;

-

de
instellingen-depositaris,
de
instellingen-verhuurder
en
de
verzekeringsondernemingen hebben krachtens de voormelde wet van 24 juli
2008 de plicht om de houders, huurders, verzekerden en begunstigden van
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slapende rekeningen, safes en verzekeringen op te zoeken. Zij richten daartoe
een brief aan deze personen, eventueel via een voorafgaande raadpleging van
IDENTIFIN. Indien zij nalaten deze personen op te sporen, riskeren zij gestraft
te worden met een gevangenisstraf van acht dagen tot één jaar en met een
geldboete van 26 tot 250.000 euro of met één van deze straffen alleen,
overeenkomstig artikel 47 van de voormelde wet van 24 juli 2008.
-

de Deposito- en Consignatiekas beheert de gedeponeerde tegoeden die bestaan
uit effecten of deviezen en mag hiervoor aan de houder, de huurder of de
begunstigde de kosten van derden aanrekenen. Om deze tegoeden te kunnen
restitueren dient zij over de voormelde gegevens te kunnen beschikken.

2.4. De termijn van bewaring van de geraadpleegde gegevens varieert naargelang de
actoren die betrokken zijn bij de aanvraag. De vzw IDENTIFIN bewaart de
gegevens afkomstig van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid tot op het
moment dat de aanvrager van de opzoeking deze gegevens ophaalt. Binnen
IDENTIFIN heeft niemand toegang tot deze gegevens. IDENTIFIN zal echter voor
loggingdoeleinden het INSZ van de personen in combinatie met de vragende
instelling en het doeleinde van de opzoeking bewaren. Hierdoor zal IDENTIFIN in
staat zijn om de nodige informatie mee te delen in geval van betwisting.
De instellingen-depositaris en -verhuurder zullen de door IDENTIFIN meegedeelde
gegevens bewaren voor de duur van de opzoeking of maximum 30 jaar na de
mededeling ervan aan de Deposito- en Consignatiekas. Immers, indien er twijfel
rijst omtrent de juistheid van de gegevens die de Deposito- en Consignatiekas
ontvangen heeft in uitvoering van artikel 28, eerste lid, artikel 32, eerste en tweede
lid, en artikel 38, eerste, vierde en vijfde lid, dan controleren de instellingendepositaris, de instellingen-verhuurder en de verzekeringsondernemingen die
gegevens op haar vraag en delen haar, in voorkomend geval, de verbeterde
gegevens mee.
De verzekeringsondernemingen zullen de gegevens bewaren gedurende 5 jaar vanaf
de totale vereffening van de prestaties overeenkomstig artikel 80 van het
koninklijk
besluit
van
14
november
2003
betreffende
de
levensverzekeringsactiviteit of, op vraag van de Deposito- en Consignatiekas,
gedurende maximum 30 jaar na de mededeling ervan aan deze kas. Indien er
immers twijfel rijst omtrent de juistheid van de gegevens die de Deposito- en
Consignatiekas ontvangen heeft in uitvoering van artikel 28, eerste lid, artikel 32,
eerste en tweede lid, en artikel 38, eerste, vierde en vijfde lid, dan controleren de
instellingen-depositaris,
de
instellingen-verhuurder
en
de
verzekeringsondernemingen die gegevens op haar vraag en delen haar, in
voorkomend geval, de verbeterde gegevens mee.
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3.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

3.1. De gevraagde toegang betreft een permanente toegang voor onbepaalde duur. De
doeleinden waarvoor een toegang gevraagd wordt door IDENTIFIN vereisen
immers dat IDENTIFIN de mogelijkheid krijgt om dagelijks toegang te hebben tot
de gegevens. Bijgevolg dient er dus een permanente toegang aan IDENTIFIN te
worden verleend, opdat IDENTIFIN zijn taken op een doeltreffende manier zou
kunnen vervullen.
3.2. Er werd een informatieveiligheidsconsulent aangesteld bij IDENTIFIN.
De bankinstellingen en verzekeringsondernemingen hebben niet de identiteit van
hun informatieveiligheidsconsulent(en) meegedeeld, hetgeen nog dient te gebeuren.
Een informatieveiligheidsconsulent moet op volledig onafhankelijke wijze de
informatieveiligheid kunnen evalueren.
Bij de mededeling van de identiteit van de informatieveiligheidsconsulent, zullen
de bankinstellingen en verzekeringsondernemingen tevens het functieprofiel van de
consulent meedelen, met vermelding van zijn plaats binnen de organisatie, de te
bereiken resultaten en de vereiste competenties, de vorming die de betrokkene
genoten heeft of die hij zal genieten, de tijd die de betrokkene aan zijn functie zal
kunnen besteden en de eventuele andere functies die de betrokkene uitoefent en die
niet onverenigbaar mogen zijn met zijn functie van informatieveiligheidsconsulent.
3.3. IDENTIFIN dient rekening te houden met de minimale veiligheidsnormen die
vastgesteld werden door het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid en die goedgekeurd werden door het Sectoraal Comité
van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid.
Aangezien deze machtiging complementair is aan de machtiging van het Sectoraal
Comité voor het Rijksregister, dringt de afdeling sociale zekerheid van het
Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid erop aan dat
IDENTIFIN bij de uitvoering van deze beraadslaging de maatregelen zou
respecteren die opgelegd worden door het Sectoraal Comité voor het Rijksregister,
onder meer de punten in verband met de vragenlijst over de situatie van de
informatieveiligheid en de verplichting voor de bankinstellingen en de
verzekeringsondernemingen om aan dit Comité informatie te verstrekken over hun
informatieveiligheidsbeleid.
Alvorens de aanvragen voor toegang tot de Kruispuntbankregisters te behandelen,
zal IDENTIFIN zich ervan moeten vergewissen dat het Sectoraal Comité voor het
Rijksregister, op basis van de documenten en inlichtingen die verstrekt werden door
respectievelijk de bankinstelling of de verzekeringsonderneming, heeft kunnen
vaststellen dat een informatieveiligheidsconsulent met de nodige waarborgen werd
aangesteld en dat de nodige informatie in verband met de informatieveiligheid door
deze laatste werd meegedeeld.
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3.4. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid bewaart loggings met betrekking tot de
mededelingen aan IDENTIFIN, op basis waarvan men kan achterhalen wanneer en
over wie persoonsgegevens werden meegedeeld. IDENTIFIN dient van zijn kant
meer gedetailleerde loggings bij te houden (zie 2.4.), die per mededeling vermelden
wie wanneer welke persoonsgegevens over wie heeft verkregen voor welk
doeleinde. Deze loggings dienen minstens tien jaar te worden bewaard met het oog
op het behandelen van eventuele klachten of het achterhalen van eventuele
onregelmatigheden bij de verwerking van de persoonsgegevens. De loggings zelf
dienen te worden beveiligd aan de hand van maatregelen die de vertrouwelijkheid,
de integriteit en de beschikbaarheid garanderen.
Ze worden meegedeeld aan het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van
de Gezondheid en aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid op hun vraag.

Om deze redenen, verleent
de afdeling sociale zekerheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en
van de Gezondheid
een machtiging aan de vzw IDENTIFIN voor de raadpleging van de
Kruispuntbankregisters voor de voormelde doeleinden, op voorwaarde dat de hierboven
vermelde voorwaarden nageleefd worden en IDENTIFIN zich vóór de behandeling van
de aanvragen van een bankinstelling of verzekeringsonderneming voor toegang tot de
Kruispuntbankregisters ervan vergewist dat het Sectoraal Comité van het Rijksregister op
basis van de door de bankinstelling of verzekeringsonderneming verstrekte documenten
heeft kunnen vaststellen dat:
•
•

er een informatieveiligheidsconsulent met de nodige waarborgen door
deze laatste werd aangesteld
en dat de nodige informatie in verband met de informatieveiligheid door
deze laatste werd meegedeeld.

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 volgend adres: Sint-Pieterssteenweg 375 –
1040 Brussel (tel. 32-2-741 83 11)

