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Sectoraal comité van het Rijksregister

Beraadslaging RR nr. 25/2018 van 18 april 2018

Betreft: Aanvraag van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (FAMIFED) om toegang te
krijgen tot informatiegegevens uit het wachtregister en uit het Register van Vreemdelingenkaarten
met het oog op de toekenning van de gewaarborgde gezinsbijslag (RN-MA-2017-244)

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 aanvraag van FAMIFED, ontvangen op 03/08/2017;
Gelet op de herwerkte aanvraag van FAMIFED, ontvangen op 26/02/2018;
Gelet op de aanvraag van het technisch en juridisch advies gericht aan de Federale Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken op 30/03/2018;
Gelet op het verslag van de Voorzitter;
Beslist op 18 april 2018, na beraadslaging, als volgt:
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I.

VOORWERP VAN DE AANVRAAG

1.

FAMIFED, hierna de aanvrager, wenst met het oog op zijn bevoegdheden inzake toekenning

van gewaarborgde gezinsbijslag conform de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde

gezinsbijslag:


toegang te bekomen tot de gegevens uit het wachtregister vermeld in artikel 2, 1ste lid, 1°,
5°, 6°, 9° en 13° van het koninklijk besluit van 1 februari 1995 tot vaststelling van de in het

wachtregister vermelde informatiegegevens en tot aanwijzing van de overheden die bevoegd
zijn om die gegevens in het wachtregister in te voeren;


toegang te bekomen tot de gegevens uit het Register van Vreemdelingenkaarten vermeld in
artikel 6bis, § 1, 2°, a) en f) van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters,

de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging
van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke
personen;


toegang tot de historiek van de gegevens van het wachtregister vermeld in artikel 2, 1ste lid,
1°, 5°, 6°, 9° en 13° van het koninklijk besluit van 1 februari 1995 en van het Register van
Vreemdelingenkaarten vermeld in artikel 6bis, § 1, 2°, a) en f) van de wet van 19 juli 1991
gedurende een periode van 10 jaar voorafgaand aan de raadpleging;



het Rijksregisternummer te gebruiken, onder meer van de persoon die het recht op
gezinshereniging opent .

II.

ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG

2.

De aanvrager (en diens rechtsvoorganger)1 werd reeds eerder gemachtigd om toegang te

bekomen tot informatiegegevens uit het Rijksregister en het wachtregister.2
3.

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

FAMIFED is opgericht bij de reorganisatie van de kinderbijslaginstellingen door het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot
wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 1997 tot uitvoering van artikel 71, §1bis, van de samengeordende wetten
betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders.
1

Koninklijk besluit van 2 december 2002 waarbij ten behoeve van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid en bepaalde
administratieve overheden en instellingen van sociale zekerheid de toegang tot het wachtregister wordt geregeld; koninklijk
besluit van 5 december 1986 tot regeling van het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke
personen door de instellingen van openbaar nut die onder het Ministerie van Sociale Voorzorg ressorteren; zie ook beraadslaging
2

RR nr. 49/2016 van 22 juni 2016 en beraadslaging nr. 03/86 van 22 juli 2003 van het Toezichtscomité bij de Kruispuntbank
Sociale Zekerheid.
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het nagestreefde doeleinde welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd is in de
zin van artikel 4, § 1, 2°, WVP;



de gegevens tot welke toegang wordt gevraagd niet overmatig zijn, rekening houdend met
het doeleinde.

A. DOELEINDE
4.

Ingevolge artikel 5 van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag

is de aanvrager, als rechtsopvolger van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers, als enige
bevoegd om de in die wet bedoelde gewaarborgde gezinsbijslag te verlenen en uit te betalen.
5.

Ingevolge artikel 1 van voormelde wet van 20 juli 1971 wordt een gewaarborgde gezinsbijslag

toegekend ten behoeve van het kind dat uitsluitend of hoofdzakelijk ten laste is van een natuurlijke
persoon die in België verblijft. Deze natuurlijke persoon moet werkelijk en ononderbroken verbleven
hebben in België gedurende minstens de laatste vijf jaar die de indiening van de aanvraag om
gewaarborgde gezinsbijslag voorafgaan. Indien hij een vreemdeling is, moet hij toegelaten of
gemachtigd zijn in België te verblijven of zich er te vestigen, overeenkomstig de bepalingen van de
wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en

de verwijdering van vreemdelingen.
6.

Artikel 2 van voormelde wet van 20 juli 1971 bepaalt dat een kind dat werkelijk in België

verblijft van de gewaarborgde gezinsbijslag geniet. Evenwel moet het kind, dat geen bloedverwant tot
en met de derde graad van de aanvrager van gezinsbijslag is, noch kind van diens echtgenoot of
gewezen echtgenoot of van de persoon met wie hij een huishouden vormt, gedurende ten minste de
laatste vijf jaar die de indiening van de aanvraag voorafgaan, werkelijk en ononderbroken in België
hebben verbleven. Indien het kind vreemdeling is, moet het toegelaten of gemachtigd zijn in België
te verblijven of zich er te vestigen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 15 december 1980

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen.
7.

Daarenboven is het voor de aanvrager van belang om te weten of de aanvrager van

gezinsbijslag of het rechtgevend kind al dan niet het statuut van erkende vluchteling bezit of geniet
van

een

subsidiaire

beschermingsstatus

daar

zij

zijn

vrijgesteld

van

hogervermelde

verblijfsvoorwaarde.
8.

Momenteel controleert de aanvrager die voorwaarden aan de hand van documenten verstrekt

door de betrokkenen. Door de relevante gegevens in de authentieke bronnen te raadplegen, namelijk
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het wachtregister en het Register van Vreemdelingenkaarten, kunnen de wettelijke voorwaarden aan
de hand van betrouwbare informatie efficiënt worden gecontroleerd.
9.

Het Comité is van oordeel dat het doeleinde van de gegevensverwerking welbepaald,

uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd is in de zin van artikel 4, § 1, 2°, WVP en de verwerkingen
steunen op artikel 5, eerste lid, c), WVP.

B. PROPORTIONALITEIT
B.1. Ten overstaan van de gegevens uit het wachtregister
10.

De aanvrager wenst toegang tot de gegevens van het wachtregister vermeld in artikel 2, 1ste

lid, 1°, 5°, 6°, 9° en 13° van het koninklijk besluit van 1 februari 1995, namelijk:


datum waarop de asielaanvraag werd ingediend (1°);



datum van aankomst in België en het land van herkomst (5°);



beslissingen en arresten betreffende de aanvraag van de asielzoeker en genomen door de
Minister of zijn gemachtigde, door de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen of zijn adjunct en door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (6°);



in voorkomend geval, de verplichte plaats van inschrijving, die door het Federaal Agentschap
voor de opvang van asielzoekers werd vastgesteld met toepassing van artikel 54 van de wet
van 15 december 1980 (9°);



in voorkomend geval (13°):
o

de datum waarop de status van vluchteling of de subsidiaire beschermingsstatus is
toegekend en de overheid die deze beslissing heeft genomen;

o
11.

de datum van intrekking van de asielaanvraag.

Het Comité stelt vast dat de aanvraag zonder voorwerp is voor zover ze betrekking heeft op

de gegevens vermeld in artikel 2, 1ste lid, 5°, 6° en 13° van het koninklijk besluit van 1 februari 1995.
Deze informatie zit immers vervat in het bericht H206 ingevolge hetwelk de rechtsvoorganger van de
aanvrager werd gemachtigd om het wachtregister te raadplegen door de beraadslaging nr. 03/86 van
het Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid, van 22 juli 2003, genomen in aansluiting op het
koninklijk besluit van 2 december 2002 waarbij ten behoeve van de Kruispuntbank van de sociale

zekerheid en bepaalde administratieve overheden en instellingen van sociale zekerheid de toegang tot
het wachtregister wordt geregeld .
12.

Het Comité stelt vast dat:
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de datum waarop de asielaanvraag werd ingediend medebepalend is voor de startdatum voor
de toekenning van de gezinsbijslag (1°);



de verplichte plaats van inschrijving relevant is om te bepalen of het kind ten laste is van de
aanvrager van gezinsbijslag. Indien de verplichte plaats van inschrijving het OCMW of een
opvangcentrum is, wordt het kind niet als ten laste beschouwd3.

13.

Het Comité is van oordeel dat een toegang tot de gegevens vermeld in artikel 2, 1ste lid, 1°

en 9° van het koninklijk besluit van 1 februari 1995, in het licht van het nagestreefde doeleinde en de
wettelijke opdracht van de aanvrager, toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is (artikel 4, §
1, 3°, WVP).

B.2. Ten overstaan van de gegevens uit het Register van Vreemdelingenkaarten
14.

De aanvrager wenst toegang tot de gegevens van het Register van Vreemdelingenkaarten

vermeld in artikel 6bis, § 1, 2°, a) en f) van de wet van 19 juli 1991, namelijk voor elke uitgegeven
kaart:
o

de datum van aanvraag met aansluitend de datum van uitgifte van het
basisdocument, de datum van uitgifte, de vervaldatum en in voorkomend geval de
datum van vernietiging;

o
15.

het type van kaart.

De aanvrager licht toe dat op basis van de eventueel verstrekte vreemdelingenkaart kan

worden nagegaan hoelang de betrokkene legaal in België verblijft overeenkomstig de bepalingen van
de wet van 15 december 1980.
16.

Het Comité is van oordeel dat een toegang tot de gegevens van het Register van

Vreemdelingenkaarten vermeld in artikel 6bis, § 1, 2°, a) en f) van de wet van 19 juli 1991, in het
licht van het nagestreefde doeleinde en de wettelijke opdracht van de aanvrager, toereikend, ter zake
dienend en niet overmatig is (artikel 4, § 1, 3°, WVP).

B.3. Ten overstaan van de historiek
17.

De aanvrager wenst toegang tot de historiek van de gegevens gedurende een periode van 10

jaar voorafgaand aan de raadpleging. Dit laat de aanvrager toe om rechten in het verleden te
onderzoeken. De wet van 20 juli 1971 bevat geen specifieke verjaartermijn. Bijgevolg is de

3

Toepassing van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van

vreemdelingen.
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gemeenrechtelijke verjaringstermijn van 10 jaar, bepaald door artikel 2262bis, § 1, Burgerlijk

Wetboek, van toepassing.
18.

Gelet op het feit dat een belanghebbende gedurende een periode van 10 jaar vooralsnog de

gewaarborgde gezinsbijslag kan opeisen, oordeelt het Comité dat een toegang tot de historiek van de
gegevens gedurende een periode van 10 jaar voorafgaand aan de raadpleging toereikend, ter zake
dienend en niet overmatig is (artikel 4, § 1, 3°, WVP).

B.4. Ten overstaan van het Rijksregisternummer
19.

De aanvrager wenst het Rijksregisternummer te gebruiken van de persoon die het recht op

gezinshereniging opent. Daarnaast wenst hij het Rijksregisternummer te gebruiken in zijn contacten
met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en om de betrokkene en zijn dossier eenduidig te
identificeren.
20.

Het Comité stelt vast dit aspect van de aanvraag zonder voorwerp is omdat de aanvrager

reeds gemachtigd is om het Rijksregisternummer te gebruiken voor de vervulling van zijn wettelijke
taken op basis van het machtigingsbesluit waarover zijn rechtsvoorganger de Rijksdienst voor
kinderbijslag voor werknemers beschikte, namelijk het Koninklijk besluit van 5 december 1986 tot

regeling van het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen
door de instellingen van openbaar nut die onder het Ministerie van Sociale Voorzorg ressorteren .
B.5. Ten overstaan van de frequentie van de toegang en de duur van de machtiging
21.

Uit de aanvraag blijkt dat de aanvrager over een permanente toegang tot de gegevens wenst

te beschikken. Een dergelijke toegang moet volgens de aanvrager toelaten zijn opdracht inzake
verlening en uitbetaling van gezinsbijslag, inclusief het stelselmatig opvolgen van verlengingen van
tijdelijke verblijfsrechten, naar behoren uit te voeren.
22.

De wettelijke opdracht van de aanvrager, zoals bepaald in artikel 5 van de wet van 20 juli

1971 is niet in de tijd beperkt waardoor om een machtiging voor onbepaalde duur wordt verzocht.
23.

Het Comité oordeelt dat een permanente toegang en een machtiging voor onbepaalde duur

gepast zijn in het licht van artikel 4, § 1, 3°, WVP.
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B.6. Ten overstaan van de bewaringstermijn
24.

De aanvrager stelt de informatiegegevens te willen bewaren gedurende een termijn van 96

maanden (= 8 jaar) vanaf de meest recente wijzigingsdatum of afsluiten van de integratie voor
dossiers waarin minstens één betaling is geweest, of 63 maanden (= 5 jaar en 3 maanden) vanaf de
meest recente wijzigingsdatum of afsluiten van de integratie voor dossiers waarin geen betaling is
geweest, en dit conform de bewaartermijnen geldig in de regeling van de gezinsbijslag.
25.

Het Comité is van oordeel dat de voorgestelde bewaartermijnen aanvaardbaar zijn in het licht

van artikel 4, § 1, 5° WVP.

B.7. Intern gebruik en/ of mededeling aan derden
26.

Uit de aanvraag blijkt dat de gevraagde informatie enkel intern zal worden gebruikt. Er gebeurt

geen mededeling aan derden. Het Comité neemt hiervan akte.

C. INFORMATIEBEVEILIGING
C.1. Consulent inzake informatiebeveiliging en het beveiligingsbeleid
27.

De aanvrager maakt deel uit van het netwerk van de sociale zekerheid. Dit betekent dat hij

beschikt over een consulent inzake informatiebeveiliging, gescreend door het Sectoraal comité van de
Sociale Zekerheid en van de Gezondheid, evenals over een degelijk beveiligingsbeleid.

C.2. Personen die toegang hebben tot de informatiegegevens en lijst van deze personen
28.

Volgens de aanvraag zal de meegedeelde informatie enkel intern toegankelijk zijn voor de

bevoegde personen belast met het toekennen van het recht op gewaarborgde gezinsbijslag.
29.

De aanvrager moet, zoals voorgeschreven door artikel 12 WRR, een lijst opstellen waarop de

personen vermeld worden die toegang hebben tot de meegedeelde informatiegegevens of deze
gebruiken. Deze lijst zal voortdurend geactualiseerd en ter beschikking van het Comité gehouden
worden.
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30.

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.

OM DEZE REDENEN,
Het Comité
1° stelt vast dat de aanvraag van FAMIFED zonder voorwerp is voor zover ze betrekking heeft op:


een toegang tot de gegevens van het wachtregister vermeld in artikel 2, 1ste lid, 5°, 6°, en
13° van het koninklijk besluit van 1 februari 1995, in de mate dat de aanvrager hiertoe reeds
gemachtigd is ingevolge de machtiging van diens rechtsvoorganger bij beraadslaging nr.
03/086 van het Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid van 22 juli 2003;



het gebruik van het Rijksregisternummer, in de mate dat de aanvrager hiertoe reeds
gemachtigd is ingevolge de machtiging van diens rechtsvoorganger bij KB van 5 december
1986 tot regeling van het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de

natuurlijke personen door de instellingen van openbaar nut die onder het Ministerie van
Sociale Voorzorg ressorteren;
2° machtigt FAMIFED om onder de voorwaarden uiteengezet in deze beraadslaging voor het
doeleinde vermeld onder punt A, voor onbepaalde duur een permanente toegang te verkrijgen tot:


de gegevens vermeld in artikel 2, 1ste lid, 1° en 9°, van het koninklijk besluit van 1 februari
1995 tot vaststelling van de in het wachtregister vermelde informatiegegevens en tot

aanwijzing van de overheden die bevoegd zijn om die gegevens in het wachtregister in te
voeren;


de gegevens van het Register van Vreemdelingenkaarten vermeld in artikel 6bis, § 1, 2°, a)
en f) van de wet van 19 juli 1991betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de

vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus
1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen ;
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de historiek van de gegevens van het wachtregister vermeld in artikel 2, 1ste lid, 1°, 5°, 6°, 9°
en 13° van het koninklijk besluit van 1 februari 1995 en van het Register van
Vreemdelingenkaarten vermeld in artikel 6bis, § 1, 2°, a) en f) van de wet van 19 juli 1991
gedurende een periode van 10 jaar voorafgaand aan de raadpleging.

De Wnd. Administrateur,

De Voorzitter,

(get.) An Machtens

(get.) Mireille Salmon

