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

SCSZ/08/031
BERAADSLAGING NR. 08/012 VAN 4 MAART 2008 MET BETREKKING TOT DE
MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DE CEL VOOR FINANCIËLE
INFORMATIEVERWERKING
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 Cel voor Financiële Informatieverwerking van 29 november 2007;
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 7 januari
2008;
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.

A.

ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1.1. Bij artikel 11 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het
financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme werd de
Cel voor Financiële Informatieverwerking opgericht. Het betreft een administratieve
autoriteit met rechtspersoonlijkheid die belast is met het verwerken en verstrekken van
informatie met het oog op de bestrijding van het witwassen van geld en het financieren van
terrorisme.
De Cel voor Financiële Informatieverwerking is onder meer bevoegd voor het ontvangen en
het ontleden van informatie die haar overeenkomstig de artikelen 12 tot 15 van de wet van
11 januari 1993 wordt meegedeeld door de ondernemingen en personen bedoeld in de
artikelen 2 (de Nationale Bank van België, kredietinstellingen, beleggingsondernemingen,
verzekeringsondernemingen,…), 2bis (notarissen, gerechtsdeurwaarders, accountants,…)

en 2ter (advocaten). Zij bestaat uit financiële deskundigen en een hoger officier
gedetacheerd van de federale politie en staat onder het toezicht van de Ministers van Justitie
en van Financiën en onder de leiding van een magistraat of van zijn plaatsvervanger die van
het parket worden gedetacheerd.
1.2. Artikel 15, § 1, van de wet van 11 januari 1993 voorziet dat de Cel voor Financiële
Informatieverwerking alle bijkomende informatie mag opeisen die zij nuttig acht voor de
vervulling van haar opdracht, onder meer bij “de administratieve diensten van de Staat”.
Voorts mogen “de administratieve diensten van de Staat” op eigen initiatief aan de Cel
voor Financiële Informatieverwerking alle informatie bezorgen die zij nuttig achten voor de
vervulling van de opdracht van laatstgenoemde.
1.3. De voorliggende aanvraag heeft tot doel de betrokken instellingen van sociale zekerheid –
dat wil zeggen de openbare instellingen van sociale zekerheid en de federale
overheidsdiensten belast met de toepassing van de sociale zekerheid – op een algemene
wijze te machtigen om persoonsgegevens mee te delen aan de Cel voor Financiële
Informatieverwerking voor zover deze de persoonsgegevens in kwestie nodig heeft voor het
vervullen van haar opdrachten.

B.

BEHANDELING VAN DE AANVRAAG

2.1. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens waarvoor krachtens 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 vereist is.
2.2. Bij beraadslaging nr. 96/65 van 10 september 1996 verleende het Toezichtscomité bij de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de instellingen van sociale zekerheid een
machtiging om persoonsgegevens mee te delen aan bepaalde categorieën bestemmelingen
die door of krachtens de wet gerechtigd zijn om persoonsgegevens op te eisen (hoven en
rechtbanken, het Rekenhof, de federale overheidsdienst Financiën, de federale
ombudsmannen,…).
Het Toezichtscomité stelde daarbij vast dat telkens een uitdrukkelijke bepaling voorhanden
was die aan de betrokken bestemmelingen de mogelijkheid bood om in het kader van
specifieke opdrachten inzake onderzoek of controle persoonsgegevens op te eisen. Het
achtte zich het bij het verlenen van een machtiging gebonden door de bestaande wettelijke
en reglementaire bepalingen en oordeelde dan ook dat in de gevallen waarin de doorgave
van persoonsgegevens door of krachtens een uitdrukkelijke wettelijke bepaling verplicht is
het enkel de toelaatbaarheid ervan kan vaststellen. Het achtte zich echter wel bevoegd om
overeenkomstig artikel 15, § 1, derde lid, van de wet van 15 januari 1990 na te gaan of de
mededeling in overeenstemming is met deze wet en haar uitvoeringsbesluiten.
2.3. In voorliggend geval dient het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de
gezondheid vast te stellen dat de Cel voor Financiële Informatieverwerking ingevolge

artikel 15, § 1, van de hogervermelde wet van 11 januari 1993 (onder andere) bij de
openbare instellingen van sociale zekerheid en bij de federale overheidsdiensten belast met
de toepassing van de sociale zekerheid (in hun hoedanigheid van “administratieve diensten
van de Staat”) persoonsgegevens mag opeisen.
2.4. Het sectoraal comité benadrukt evenwel dat de mededeling door openbare instellingen van
sociale zekerheid of federale overheidsdiensten belast met de toepassing van de sociale
zekerheid aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking beperkt dient te blijven tot de
persoonsgegevens die nuttig dan wel noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
opdrachten van laatstgenoemde.
Meer algemeen dient de mededeling te worden verricht in overeenstemming met de
bepalingen van 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 bepaling strekkende tot vrijwaring van de integriteit
van de persoonlijke levenssfeer.
2.5. De machtiging wordt beperkt tot ad hoc mededelingen op papieren drager, die de Cel voor
Financiële Informatieverwerking in staat dienen te stellen om aan punctuele en functionele
behoeften te voldoen.
De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid dient niet tussen te komen vermits zij geen
toegevoegde waarde kan bieden.
Indien echter een geïnstitutionaliseerde elektronische persoonsgegevensstroom zou worden
ontwikkeld, dient het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid
opnieuw te worden gevat met het oog op het verlenen van een nieuwe machtiging. In dat
geval dienen de persoonsgegeven, overeenkomstig artikel 14 van de wet van 15 januari
1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid,
ter beschikking te worden gesteld met tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid.

Om deze redenen, verleent
de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de
gezondheid
de machtiging aan de openbare instellingen van sociale zekerheid en de federale
overheidsdiensten belast met de toepassing van de sociale zekerheid om persoonsgegevens mee
te delen aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking, voor zover deze nuttig dan wel
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van haar opdrachten.

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. 32-2741 83 11)

