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Sectoraal comité van het Rijksregister

Beraadslaging RR nr. 16/2018 van 28 maart 2018

Betreft: Verzoek om herziening van beraadslaging RR nr. 36/2017 van 21 juni 2017 betreffende de
aanvraag van de KULeuven teneinde een machtiging te bekomen tot gebruik van het
rijksregisternummer met het oog op de correcte identificatie van personeelsleden en externen in het
ERP-systeem (RN-MA-2018-099)

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna "het Comité");
Gelet op de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen
(hierna "WRR");
Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;
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 initiële aanvraag van de KULeuven ontvangen op 05/10/2016; Gelet op beraadslaging RR
nr. 36/2017 van 21 juni 2017; Gelet op het verzoek om heroverweging van de KULeuven ontvangen
op 21/02/2018;
Gelet op het verslag van de Voorzitter;
Beslist op 28 maart 2018, na beraadslaging, als volgt:
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I. VOORWERP VAN DE AANVRAAG
1.

De aanvraag heeft tot doel om de KULeuven, hierna de aanvrager genoemd, te machtigen om

het Rijksregisternummer te gebruiken met het oog op een correctie identificatie en registratie in het
ERP-systeem (een centraal geïntegreerd administratief informatiesysteem) van zowel personeelsleden
als externen waarop de aanvrager beroep doet ter ondersteuning en voor de vervulling van zijn taken
als onderwijs- en onderzoeksinstelling.

II. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG
2.

De aanvrager werd reeds eerder gemachtigd om toegang te hebben tot informatiegegevens

uit het Rijksregister.1
3.

Het onderzoek van het Comité kan zich er bijgevolg toe beperken na te gaan of:



het nagestreefde doeleinde welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd

is in de zin van art. 4, § 1, 2° WVP;



het gebruik van het Rijksregisternummer niet overmatig is, rekening houdend met het

doeleinde.

A. DOELEINDEN
4.

Als werkgever beschikt de aanvrager reeds over het Rijksregisternummer van zijn
personeelsleden dat hij op basis van een aantal KB's van 5 december 1986 mag reproduceren
in zijn contacten met instellingen van sociale zekerheid. De aanvrager wenst het
Rijkregisternummer van zijn personeelsleden ruimer te gaan gebruiken, namelijk als
identificator in het ERP-systeem; dit betreft een centraal geïntegreerd administratief
informatiesysteem met onderscheiden modules zoals Finance, Logistiek, HR en opvolging van
universitaire processen (creatie van accounts, verlenen van toegangsrechten, …).

5.

Naast het Rijksregisternummer van personeelsleden wenst de aanvrager ook het
Rijksregisternummer van externen, die diensten verlenen aan de aanvrager, als identificator
in te zamelen en te gebruiken in voormeld ERP-systeem.

1

Beraadslaging RR nr. 04/2005 van 14 februari 2005; beraadslaging RR nr. 09/2009 van 18 februari 2009; beraadslaging RR
nr. 30/2009 van 18 mei 2009; beraadslaging RR nr. 10/2014 van 19 februari 2014 en beraadslaging RR nr. 25/2016 van 25 mei
2016.
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6.

De aanvrager werd in het verleden reeds gemachtigd op basis van artikel 5, eerste lid, 2 e,
WRR, waarbij hetzij de onderwijsopdracht, hetzij het vervullen van wetenschappelijk
onderzoek, als taken van algemeen belang werden bestempeld. Het vervullen van deze taken
van algemeen belang is slechts mogelijk door de inzet van personeel (intern en extern),
infrastructuur en logistieke ondersteuning; deze zijn bijgevolg inherent aan het vervullen van
de taak van algemeen belang.2

7.

Het Rijksregisternummer van de betrokken personeelsleden en externen zal dus gebruikt
worden als een uniek identificatiemiddel in het ERP-systeem van de aanvrager door middel
waarvan op geautomatiseerde wijze faciliteiten worden toegekend (toegang tot parkings en
gebouwen, toegang tot elektronische systemen, …), fiscale fiches, en andere administratieve
documenten worden genereerd, ….

8.

Het Comité stelt vast dat het nagestreefde doeleinde welbepaald en uitdrukkelijk omschreven
is in de zin van artikel 4, § 1, 2°, WVP. Het doeleinde is gerechtvaardigd vermits de
verwerkingen die eruit voortspruiten gestoeld zijn op artikel 5, eerste lid, c) en e), WVP.

B. PROPORTIONALITEIT

B.1. Ten overstaan van het Rijksregisternummer
9.

De aanvrager wenst het Rijksregisternummer te gebruiken met het oog op de correcte
identificatie van diens personeelsleden en externen waarop hij beroep doet ter ondersteuning
van haar onderwijs- en onderzoeksopdrachten. De aanvrager stelt in de aanvraag ruime
ervaring te hebben met het samenstellen van pseudo-unieke sleutels op basis van de
combinaties van 'naam-voornaam-geboortedatum-geboorteplaats' , wat echter steeds leidde
tot ongewenste dubbele registraties gelet op het grote aantal betrokkenen (ongeveer 20000
personeelsleden en 5000 externen). Het gebruik van het 'unieke' Rijksregisternummer moet
een correcte identificatie verzekeren.

10.

Het Rijksregisternummer is een uniek nummer dat toelaat iemand zonder enige marge van
vergissing of twijfel correct te identificeren. Vergissingen die te wijten zijn aan homonymie of
foutieve schrijfwijze worden aldus uitgesloten.

2

Zie hiervoor ook Beraadslaging RR nr. 07/2017 van 15 februari 2017.
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11.

Het Comité is bijgevolg van oordeel dat het gebruik van het Rijksregisternummer, in het licht
van het opgegeven doeleinde, in overeenstemming is met artikel 4, § 1, 3°, WVP.

12.

Volledigheidshalve wijst het Comité er op dat als werkgever de aanvrager reeds beschikt over
het Rijksregisternummer van zijn personeelsleden dat hij op basis van een aantal KB's van 5
december 1986 mag reproduceren in zijn contacten met instellingen van sociale zekerheid.
Krachtens deze besluiten mag de aanvrager het Rijksregisternummer van zijn personeelsleden
(blijven) gebruiken in relaties met derden die gemachtigd zijn om het Rijksregisternummer te
gebruiken voor taken van algemeen belang.

B.2. Ten overstaan van de duur van de machtiging
13.

Er wordt een machtiging voor onbepaalde duur gevraagd. In het kader en ter ondersteuning
van diens onderwijs- en onderzoeksopdrachten moet de aanvrager continu en te allen tijde
beroep doen op zijn personeelsleden en op externen, dewelke correct moeten worden
geïdentificeerd.

14.

Het Comité stelt vast dat de reglementaire onderwijs- en onderzoeksopdrachten waarmee de
aanvrager is belast, niet in de tijd beperkt zijn. In het licht hiervan is een machtiging van
onbepaalde duur gepast (artikel 4, § 1, 3°, WVP).

B.3. Ten overstaan van de bewaringstermijn
15.

De aanvrager geeft aan het Rijksregisternummer van de betrokken personeelsleden en
externen te zullen verwijderen binnen een redelijke termijn na het uit dienst treden van het
betrokken personeelslid of na het beëindigen van de relatie met/de opdracht in hoofde van
de betrokken externe.

16.

Het spreekt voor zich dat het Rijksregisternummer moet kunnen worden bewaard zolang de
betrokkene actief is (zij het als personeelslid of externe) bij de aanvrager. Van zodra dit niet
meer het geval is en er geen openstaande betwistingen meer zijn, dient het
Rijksregisternummer

gearchiveerd

of

vernietigd

te

worden

conform

de

geldende

reglementering inzake archivering.
17.

Het Comité stelt vast dat indien de aanvrager de bewaring van het Rijksregisternummer
organiseert overeenkomstig de hierboven vermelde parameters, deze aanvaardbaar is in het
licht van artikel 4, § 1, 5°, WVP.
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B.4. Intern gebruik en/ of mededeling aan derden
18.

De aanvraag vermeldt dat het Rijksregisternummer enkel intern zal worden gebruikt. Er
gebeurt geen mededeling aan derden. Het Comité neemt er akte van.

B.5. Netwerkverbindingen
19.

De aanvraag maakt geen melding van het tot stand komen van netwerkverbindingen.

20.

Het Comité vestigt er volledigheidshalve de aandacht op dat :
•

indien er later netwerkverbindingen mochten tot stand komen, de aanvrager het

Comité daarvan voorafgaandelijk op de hoogte moet brengen;
•

het Rijksregisternummer slechts gebruikt kan worden in relaties met derden voor

zover het kadert in de doeleinden met het oog op dewelke zij eveneens gemachtigd werden
om dit nummer te gebruiken;


de instanties waarmee een netwerkverbinding tot stand komt eveneens over een

machtiging tot gebruik van het Rijksregisternummer dienen te beschikken.
C. BEVEILIGING

C.1. Consulent inzake informatiebeveiliging
21.

De gemachtigde is verplicht een consulent inzake informatiebeveiliging en bescherming van

de persoonlijke levenssfeer aan te stellen (art. 8 §2 en art. 10 WRR). Het Comité stelt vast dat de
identiteit van de consulent werd meegedeeld.
22.

Het Comité wijst de gemachtigde op zijn verantwoordelijkheden in dit verband:
De gemachtigde wijst een consulent aan op grond van zijn professionele kwaliteiten en
deskundigheid, in het bijzonder op het gebied van de praktijk inzake gegevensbescherming
en de in de context relevante regelgeving. Deze capaciteiten stellen de consulent in staat
diens taken te vervullen en een gedegen kennis te verwerven van de informatica-omgeving
van de gemachtigde en van de informatieveiligheid. De consulent dient deze kennis permanent
op peil te houden.
De consulent breng rechtstreeks verslag uit aan de hoogste leidinggevende van de
gemachtigde.
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Ongeacht of de consulent een personeelslid is of iemand extern, mag er geen sprake zijn van
een belangenconflict tussen de functie als consulent en andere activiteiten hiermee
onverenigbaar. In het bijzonder kan de functie niet gecumuleerd worden met deze van
eindverantwoordelijke voor de informaticadienst of van hoogste leidinggevende van de
gemachtigde (bv. algemeen directeur).
De gemachtigde waakt erover dat de consulent zijn opdracht volledig onafhankelijk kan
uitoefenen en dat hij geen instructies ontvangt met betrekking tot de uitvoering van die taken.
De consulent wordt door de gemachtigde niet ontslagen of gestraft voor de uitvoering van
zijn taken.
Indien de taken van consulent aan meerdere personen wordt toevertrouwd, dient aan één
van hen de eindverantwoordelijkheid gegeven te worden om te rapporteren over de
gezamenlijke werkzaamheden aan de hoogste leidinggevende en om de rol van
contactpersoon ten aanzien van het Comité op te nemen.
De gemachtigde ondersteunt de consulent door hem beschikking te geven over de benodigde
middelen en tijd voor het vervullen van diens taken en het in stand houden van zijn
deskundigheid. Met name wordt de consulent de nodige toegang verschaft tot
persoonsgegevens en verwerkingsactiviteiten. De gemachtigde zorgt ervoor dat de consulent
naar behoren en tijdig wordt betrokken bij alle aangelegenheden die verband houden met de
bescherming van persoonsgegevens.
23.

Het Comité houdt zich het recht voor toezicht uit te oefenen op de naleving van deze
verplichtingen.

C.2. Informatieveiligheidsbeleid
24.

Uit

de

door

de

aanvrager

meegedeelde

conformiteitsverklaring

inzake

het

informatiebeveiligingssysteem blijkt dat deze beschikt over een informatiebeveiligingsbeleid
en dat ook praktisch op het terrein uitwerkt.
25.

Het Comité heeft er akte van genomen, en benadrukt dat loggings dienen te worden
bijgehouden teneinde te registreren wie, omwille van welke reden, op een bepaald tijdstip,
een bepaald dossier heeft geraadpleegd op basis van het Rijksregisternummer.
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C.3. Personen die het Rijksregisternummer gebruiken en lijst van deze personen
26.

De aanvrager moet, zoals voorgeschreven door artikel 12 WRR, een lijst opstellen waarop de
personen vermeld worden die het Rijksregisternummer gebruiken. Deze lijst zal voortdurend
geactualiseerd en ter beschikking van het Comité gehouden worden.

27.

De personen die op deze lijst worden opgenomen moeten daarenboven een verklaring
ondertekenen waarin zij zich ertoe verbinden de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van
de informatiegegevens te bewaren.

28.

Het Comité verzoekt de aanvrager om de noodzakelijke maatregelen te nemen om de loggings
te registreren zodat de toegangen kunnen worden gecontroleerd.

OM DEZE REDENEN
het Comité,
1° machtigt de KULeuven om, onder de in onderhavige beraadslaging vermelde voorwaarden, voor
onbepaalde duur gebruik te maken van het Rijksregisternummer met het oog op het realiseren van
de onder punt A vermelde doeleinden.
2° bepaalt dat indien op een later tijdstip een wijziging wordt aangebracht aan de organisatie van
de informatiebeveiliging die een impact kan hebben op de antwoorden die met de formulieren terzake
aan het Comité werden verstrekt (aanstelling van een consulent inzake informatieveiligheid en
antwoorden op de vragen m.b.t. de organisatie van de beveiliging), de KULeuven een nieuwe
vragenlijst i.v.m. de stand van de informatiebeveiliging naar waarheid moeten invullen en aan het
Comité moeten bezorgen. Het Comité meldt de ontvangst ervan en behoudt het recht om daarop later
eventueel te reageren;
3° bepaalt dat wanneer het Comité de KULeuven een vragenlijst betreffende de informatiebeveiliging
stuurt, deze laatste die vragenlijst waarheidsgetrouw moet invullen en terugsturen aan het Comité.
Die laatste zal de ontvangst bevestigen en hierop reageren indien hiertoe aanleiding bestaat.
De Wnd. Administrateur,

De Voorzitter,

(get.) An Machtens

(get.) Mireille Salmon

