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Sectoraal comité voor de Federale Overheid
Beraadslaging FO nr 14/2018 van 29 maart 2018

Betreft: Aanvraag tot machtiging door KBC Verzekeringen – project digitale verkoop “polis voor uw
voertuig” (AF-MA-2018-076)

Sectoraal comité voor de Federale Overheid
Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis ;
Gelet op het koninklijk besluit van 17 december 2003 tot vaststelling van de nadere regels met

betrekking tot de samenstelling en de werking van bepaalde Sectorale comités opgericht binnen de
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
Gelet op de vraag van KBC Verzekeringen, ontvangen op 27/02/2018;
Gelet op de aanvraag van het technisch en juridisch advies gericht aan de Federale Overheidsdienst
Beleid en Ondersteuning (rechtsopvolger van de Federale Overheidsdienst Fedict) op op 08/03/2018;
Gelet op het technisch en juridisch advies ontvangen op 05/04/2018;
Gelet op het verslag van de Voorzitter;
Beslist op 29/03/2018, na beraadslaging, als volgt:

.
.
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I.

CONTEXT EN VOORWERP VAN DE AANVRAAG
1. KBC Verzekeringen (hierna “de aanvrager”) is een Naamloze gespecialiseerd in de verkoop
van verzekeringen. Deze NV is een onderneming van KBC-Groep NV.
2. De aanvrager wenst een machtiging te verkrijgen die het moet toelaten om de data onder
haar verzekeringskovereenkomsten te verrijken met diverse data uit de authentieke bron van
de FOD Mobiliteit (het kentekennummer, en 15 categorieën van voertuiggegevens).
3. De aanvrager stelt dat dit haar moet toelaten om het te verzekeren risico correct in te schatten
en een overeenstemmende premie te kunnen bepalen.
4. Er is geen indicatie dat de aangestelde voor de gegevensbescherming (“DPO”) van KBC Groep
NV betrokken werd bij deze aanvraag. De aanvrager werd over deze werkwijze bijkomend
bevraagd op 7 maart 2018.

II.

ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG
A. BEVOEGDHEID VAN HET COMITE
5. De elektronische gegevensmededeling als bedoeld in de aanvraag zal afkomstig zijn van de
FOD Mobiliteit (Dienst voor de Inschrijving van Voertuigen). Gelet op artikel 36bis WVP en
artikel 18 van de wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van een Kruispuntbank van de
Voertuigen, is het Comité derhalve bevoegd.
B. ONTVANKELIJKHEID VAN DE AANVRAAG
6. De aanvrager wenst gemachtigd te worden om toegang te hebben tot het kentekennummer
van het betreffende voertuig en 15 categorieën van voertuiggegevens voor het verlenen van
een commerciële dienst.
7. Volgens de aanvrager is er enerzijds sprake van het uitoefenen van een taak van algemeen
belang door de verzekeraar bij de acceptatie en tarifering 1, nu er een verzekeringsplicht is
voor de burgerrechtelijke aansprakelijkheid motorvoertuigen (artikel 2 van de wet van 21
november 1989 betreffende de verplichte verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake
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Punt 6 van de aanvraag.

Beraardslaging FO 14/ 2018 - 3/3

motorvoertuigen. Anderzijds beroept de aanvrager zich op een taak van controle voor de
verplichte verzekering burgelijke aansprakelijkheid.
8. Het Comité is van oordeel dat de aanvrager zich ten onrechte beroept op de corresponderende
rechtsgronden in artikel 18 van de wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de
Kruispuntbank van de voertuigen (hierna “WKBV”).
9. De activiteit van de aanvrager en haar verzekeringsagenten bestaat niet uit het controleren
of de voertuigen verzekerd zijn voor de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in de zin van artikel
5, 21° WKBV, maar in hoofdzaak uit de verkoop en afhandeling van verzekeringen die niet
beperkt zijn tot het verzekeringstype burgelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen. De
voormelde bepaling slaat derhalve niet op de activiteiten van verzekeraars, maar op de
overheidsdiensten die belast zijn met deze taak.
10. Er is ook geen opdracht van algemeen belang in de zin van artikel 18 § 1, 2° WKBV waarvoor
het Comité een machtiging zou kunnen toestaan aan een private rechtspersoon. De aanvraag
betreft één enkele verzekeraar (en niet haar concurrenten), die een kopie van tal van
voertuiggegevens vraagt uit de authentieke bron van de FOD Mobiliteit teneinde hun private
verwerking te verrijken die betrekking heeft om meer dan de verplichte verzekering.
11. Derhalve is het Comité van mening dat de voormelde aanvraag niet ontvankelijk is in de
zin van de WKBV.
12. Het Comité zal bijgevolg de gegrondheid van de aanvraag niet verder onderzoeken.
OM DEZE REDENEN,
het Comité
weigert de machtiging aan de aanvrager en de FOD Mobiliteit om de geplande verwerkingen als
bedoeld in de aanvraag uit te voeren.
De Wnd. Administrateur,

De Voorzitter,

(get.) An Machtens

(get.) Stefan Verschuere

