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Advies nr. 76/2021 van 21 mei 2021 

 

 

 

 

Betreft: Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit tot invoeging van de bijlagen 6/1 

en 18/1 in het koninklijk besluit 23 maart 2017 houdende de werking van het Centraal 

Register Solvabiliteit en tot wijziging van de artikel 1 van het koninklijk besluit van  

27 maart 2017 houdende de bepaling van het bedrag van de retributie, evenals de 

voorwaarden en de modaliteiten van de inning ervan in het kader van het Centraal 

Register Solvabiliteit (CO-A-2021-077) 

 

 

De Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna de “Autoriteit”); 

 

Gelet op de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, 

inzonderheid op artikelen 23 en 26 (hierna “WOG”); 

 

Gelet op 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 (hierna “AVG”); 

 

Gelet op de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking 

tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna “WVG”); 

 

Gelet op het verzoek om advies van de heer Vincent van Quickenborne, Vice-eersteminister en minister 

van Justitie en Noordzee, ontvangen op 02/04/2021;  

 

Gelet op het verslag van mevrouw Alexandra Jaspar, Directeur van het Kenniscentrum van de 

Gegevensbeschermingsautoriteit ; 

 

Brengt op 21 mei 2021 het volgend advies uit: 

. .
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I. VOORWERP EN ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG 
 

 

1. Het ontwerp van koninklijk besluit tot invoeging van de bijlagen 6/1 en 18/1 in het koninklijk 

besluit 23 maart 2017 houdende de werking van het Centraal Register Solvabiliteit en tot wijziging van 

de artikel 1 van het koninklijk besluit van 27 maart 2017 houdende de bepaling van het bedrag van 

de retributie, evenals de voorwaarden en de modaliteiten van de inning ervan in het kader van het 

Centraal Register Solvabiliteit, hierna het ontwerp, voegt 2 nieuwe bijlagen toe aan het koninklijk 

besluit van 23 maart 2017 houdende de werking van het Centraal Register Solvabiliteit. 

 

2. Het Centraal Register van Solvabiliteit (hierna register solvabiliteit) bevat alle gegevens en 

stukken die krachtens Boek XX van het Wetboek van Economisch Recht in dit register moeten worden 

opgenomen (artikel XX.15 van het Wetboek van Economisch Recht). Artikel XX.18 van dit wetboek 

omschrijft de categorieën van personen die in aanmerking komen om toegang te verkrijgen tot de 

gegevens en stukken opgenomen in het register solvabiliteit. Dit artikel bepaalt verder dat de Koning, 

na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de 

rechtsvoorganger van de Autoriteit, de nadere regels voor toegang tot dit register bepaalt. Dit 

gebeurde bij koninklijk besluit van 23 maart 20171.  

 

3. Artikel 1 van dit besluit verwijst naar een aantal bijlagen die de mogelijkheid op raadpleging 

van bepaalde stukken en gegevens door een aantal categorieën van personen vaststellen enerzijds en 

die het schrijfrecht bepalen ten aanzien van bepaalde gegevens en stukken door een aantal 

categorieën van personen anderzijds. 

 

4. De bijlagen 6/1 en 18/1 die door het ontwerp worden toegevoegd regelen respectievelijk de 

inzage (raadpleging) en het schrijfrecht m.b.t. de stukken vermeld in de artikelen XX.39, XX.41, § 3/1 

en XX.46, § 4 van het Wetboek van Economisch Recht: 

 

• artikel XX.39 van het Wetboek van Economisch Recht heeft betrekking op de stukken en de 

procedure strekkende tot minnelijk akkoord in de zin van artikel XX.64 van dit wetboek of het 

opstellen van een reorganisatieplan zoals bepaald in artikel XX.67 van hetzelfde wetboek; 

• artikel XX.41, § 3/1, van het Wetboek van Economisch Recht heeft betrekking op de stukken 

die de schuldenaar in het register solvabiliteit neerlegt in het kader van een procedure van 

gerechtelijke reorganisatie; 

 
1 De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer verstrekte hierover het advies nr. 66/2016 van 
16 december 2016. 
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• artikel XX.46, § 5, van het Wetboek van Economisch Recht viseert dezelfde stukken als 

artikel XX.41, § 3/1, van dit wetboek. 

 

5. Het inzagerecht en het schrijfrecht zoals geregeld voor de nieuwe bijlagen 6/1 en 18/1 geven 

geen aanleiding tot bijzondere opmerkingen. 

 

 

OM DEZE REDENEN, 

de Autoriteit 

 

neemt akte van het ontwerp. 

 

 

 

 

(get.) Alexandra Jaspar 

Directeur van het Kenniscentrum 


