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Sectoraal comité van het Rijksregister
Beraadslaging RR nr. 01/2009 van 21 januari 2009

Betreft: aanvraag van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid tot uitbreiding van de lijst van
de gemachtigden gevoegd bij de beraadslaging RR nr. 36/2008 van 30 juli 2008 (RN/MA/2008/026)

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 beraadslaging nr. 36/2008 van 30 juli 2008;
Gelet op de aanvraag van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, ontvangen op 26/11/2008;
Gelet op de aanvraag van het technisch en juridisch advies, gericht aan de Federale Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken op 16/12/2008;
Gelet op het verslag van de Voorzitter;
Beslist op 21/01/2009, na beraadslaging, als volgt:
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I.

VOORWERP VAN DE AANVRAAG

De aanvraag heeft tot doel om de lijst van de gemachtigden, opgenomen in de bijlage bij de
beraadslaging RR nr. 36/2008 van 30 juli 2008 aan te passen gelet op het feit dat:
• twee verenigingen van OCM's niet in de lijst zijn opgenomen;
• er weldra nieuwe privé-diensten voor gezinszorg zullen erkend worden.

II. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG
A. Het verlenen van gezinszorg maakt deel uit van het takenpakket van de OCMW's. In de
beraadslaging RR nr. 36/2008 werd gesteld dat de OCMW-diensten voor gezinszorg ingevolge
artikel 2 van het koninklijk besluit van 14 april 1988 tot regeling van het gebruik van het

identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen, wat de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn betreft reeds beschikken over een machtiging om het identificatienummer
van het Rijksregister te gebruiken voor het vervullen van taken die tot hun bevoegdheid behoren.
Artikel 118 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor

maatschappelijk welzijn (hoofdstuk XII) bepaalt:
"Een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kan, om een van de opdrachten uit te voeren
die door deze wet aan de centra zijn toevertrouwd, een vereniging tot stand brengen met een of
meer andere openbare centra voor maatschappelijk welzijn, met andere openbare besturen en of
met rechtspersonen andere dan die welke winstoogmerken hebben.".
Dergelijke verenigingen, die dus een taak van algemeen belang vervullen, hebben een afzonderlijke
rechtspersoonlijkheid en kunnen bijgevolg niet terugvallen op het machtigingsbesluit van de
OCMW's.
Het Comité besluit dan ook dat dergelijke verenigingen voor de doeleinden vermeld in B.1., B.2. en
B.3. in de beraadslaging RR nr. 36/2008, thans gemachtigd worden om het identificatienummer te
gebruiken overeenkomstig de modaliteiten bepaald in die beraadslaging.
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B. In de nabije toekomst zullen ongetwijfeld andere verenigingen van OCMW's en andere erkende
privé-diensten voor gezinszorg dan deze vermeld in huidige beraadslaging en de beraadslaging
RR nr. 36/2008 actief worden en dus met Vesta gaan werken. Het is weinig efficiënt om dan telkens
een aanpassing van de lijst van de gemachtigden aan het Comité te moeten vragen.
Het Comité is dan ook van oordeel dat nieuwe instanties die behoren tot één van beide categorieën
van gemachtigde instellingen, namelijk verenigingen van OCMW's en erkende privé-diensten voor
gezinszorg, kunnen genieten van de bij deze beraadslagingen verleende machtiging om het
identificatienummer te gebruiken zonder dat daartoe eerst de lijst van gemachtigden moet
geactualiseerd worden.
Dit mag echter niet gaan ten koste van transparantie en controle. Daartoe moeten de nodige
waarborgen geboden worden. Het Comité is van oordeel dat het Vlaams Agentschap Zorg en
Gezondheid, als beheerder van Vesta, het best geplaatst is om daarvoor te zorgen.
Dit impliceert dat het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid:
•

een geactualiseerde lijst bijhoudt van de verenigingen van OCMW's en erkende privédiensten van gezinszorg, die van de machtiging gebruik maken en deze lijst ter beschikking
houdt van het Comité;

•

erover waakt dat elke gemachtigde die op die lijst voorkomt over een veiligheidsconsulent
en een informatieveiligheidsbeleid beschikt, zoals dit werd uitgetekend door het Agentschap
in haar brief van 29 september 2008 en de bijbehorende overeenkomsten met de
verenigingen van OCMW's en erkende privé-diensten van gezinszorg, naleeft.

OM DEZE REDENEN,
het Comité
1° machtigt de verenigingen van OCMW's – waarvan de lijst als bijlage aan deze beraadslaging is
toegevoegd - om met het oog op de doeleinden vermeld in punten B.1, B.2 en B.3 in de
beraadslaging RR nr. 36/2008, voor onbepaalde duur het identificatienummer van het Rijksregister
te gebruiken, overeenkomstig de modaliteiten bepaald in deze beraadslaging en de beraadslaging
RR nr. 36/2008;
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2° bepaalt dat instanties die behoren tot één van beide categorieën van gemachtigde instellingen,
namelijk verenigingen van OCMW's en erkende privé-diensten voor gezinszorg, voortaan kunnen
genieten van de bij deze beraadslagingen verleende machtiging zonder dat daartoe de lijst van
gemachtigden moet geactualiseerd worden op voorwaarde dat het Vlaams Agentschap Zorg en
Gezondheid:
•

een geactualiseerde lijst bijhoudt van de verenigingen van OCMW's en erkende privédiensten van gezinszorg, die van de machtiging gebruik maken en deze lijst ter beschikking
houdt van het Comité;

•

erover waakt dat elke gemachtigde die op die lijst voorkomt over een veiligheidsconsulent
beschikt en zich ertoe verbonden heeft, net zoals dat trouwens het geval is voor de bij
beraadslaging RR nr. 36/2008 gemachtigden, het strategisch informatieveiligheidsbeleid na
te leven in verband met Vesta zoals dit werd uitgetekend door het Vlaams Agentschap Zorg
en Gezondheid in haar brief van 29 september 2008 en de bijbehorende overeenkomsten
met van de verenigingen van OCMW's en erkende privé-diensten van gezinszorg.

Voor de Administrateur m.v.,

De Voorzitter,

(get. ) Patrick Van Wouwe

(get.) Mireille Salmon
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Bijlage bij beraadslaging RR nr. 01/2009 van 21/01/2009

Naam rechtspersoon
Erkenningsnr.

(initiatiefnemer van de dienst voor gezinszorg)

Straat en nummer

Postcode

Gemeente

GEZ/33800

Welzijnszorg Kempen

Albert van Dyckstraat 20

2300

Turnhout

GEZ/07700

IMSIR

Colonel Silvertopstraat 15

2850

Boom

Juridisch
statuut
ION
CVBA

