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Sectoraal comité van het Rijksregister
Beraadslaging RR nr 15/2009 van 18 februari 2009

Betreft: Beraadslaging houdende het verlenen van een eenmalige machtiging aan de
staatsinstellingen, de Gemeenschappen en Gewesten en de publiekrechtelijke instellingen die zelf de
kinderbijslagen aan hun personeel uitbetalen, om toegang te krijgen tot het Rijksregister van de
natuurlijke personen en het identificatienummer ervan te gebruiken (RN/MA/09/005)

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 de Vaste Bijstandsdienst inzake administratieve en geldelijke
aangelegenheden van de Kabinetten ontvangen op 09/09/2008 en de bijkomende inlichtingen,
ontvangen op 2 en 8/12/2008;
Gelet op artikel 18 van de samengeordende wetten op de kinderbijslag voor loonarbeiders van 19
december 1939 en artikel 33 van de programmawet (I) van 20 juli 2006;

…

Beraadslaging RR 15/2009 - 2/11

Gelet op de aanvraag van het technisch en juridisch advies gericht aan de Federale Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken op 18/12/2008;
Gelet op het verslag van de Voorzitter;
Beslist op 18 februari 2009, na beraadslaging, als volgt:

I. ONDERWERP
De Vaste Bijstandsdienst inzake administratieve en geldelijke aangelegenheden van de Kabinetten
(SePAC,) heeft bij het Comité een aanvraag ingediend om hem te machtigen om:
•

via het zogenaamde "TRIVIA" informaticasysteem van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor
Werknemers (RKW), de gegevens van het Rijksregister te raadplegen van de volgende
personen

die

interveniëren

in

hun

kinderbijslagdossiers:

de

rechthebbenden,

bijslagtrekkenden en rechtgevend(e) kind(eren) van de betrokken personeelsleden.
•

het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken.

Bij het onderzoek van dit dossier heeft het Comité vastgesteld dat deze aanvraag bedoeld is om te
beantwoorden aan een structurele noodzaak. Artikel 33 van de programmawet (I) van 20 juli 2006
voorziet er inderdaad in dat de rechtspersonen bedoeld in artikel 3, 1° en 2° van de wetten op de
kinderbijslag voor loonarbeiders samengeordend op 19 december 1939, die de gezinsbijslagen
moeten betalen aan al of een deel van hun personeelsleden, al de in hun bezit zijnde sociale
gegevens van die personeelsleden invoeren in het Kadaster van de kinderbijslag voor werknemers,
dat beheerd wordt door de RKW 1 . Voor de instellingen die belast zijn met de uitbetaling van
kinderbijslagen vormt dit Kadaster een instrument om het recht op kinderbijslag te onderzoeken. De
betrokken instellingen krijgen hiermee toegang tot de gegevens van het Rijksregister die zij nodig
hebben voor het uitvoeren van hun opdracht, kunnen de cumulatie van kinderbijslag voor eenzelfde
bijslagtrekkende vermijden of nog, de kinderbijslag automatisch aan hun personeel toekennen
(behalve voor het eerste kind, waarvoor altijd een aanvraag ingediend moet worden). De
instellingen die het recht op kinderbijslag onderzoeken voeren in het bedoeld Kadaster de
identificatiegegevens in (rijksregisternummer, naam, voornamen en geboortedatum) van de actoren
die gekend zijn in het raam van de toekenning van de gezinsbijslagen (tenminste de
bijslagtrekkende).

1
Volgens informatie verkregen van de RKW geeft dit Kadaster een exact beeld van het geheel van rechten in onderzoek,
weigeringen, lopende betalingen of bestaand debet die opgenomen zijn in de databanken van de kinderbijslagfondsen of
andere instellingen die belast zijn met de uitbetaling van kinderbijslagen

…
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De voormelde staatsinstellingen en rechtspersonen die zelf instaan voor de uitbetaling van de
kinderbijslagen zijn overigens instellingen van sociale zekerheid in de zin van artikel 2, 1ste lid, 2°, e)
van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid (KSZ-wet). Hun diensten die belast zijn met de uitbetaling van de kinderbijslagen
maken zodoende deel uit van het bijkomend netwerk van de sociale zekerheid dat beheerd wordt
door de RKW en zijn verplicht hun sociale gegevens van persoonlijke aard mee te delen met
tussenkomst van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (art. 14 KSZ-wet).
Aangezien zowel het gebruik van het Kadaster van de RKW als de onderworpenheid aan de
voormelde samengeordende wetten van 19 december 1939 (art. 173 quater) een raadpleging van
het Rijksregister impliceren, dienen de instellingen die belast zijn met de uitbetaling van
kinderbijslagen en die moeten aansluiten bij het bedoeld Kadaster, vooraf gemachtigd te worden om
toegang te krijgen tot de gegevens van het Rijksregister en om het rijksregisternummer te
gebruiken om opgenomen te kunnen worden in bedoeld Kadaster.
Deze structurele noodzaak impliceert dat verschillende verantwoordelijken voor de verwerking
verwerkingen uitvoeren voor dezelfde doeleinden, met eenzelfde soort gegevens en met dezelfde
categorieën ontvangers. Het Comité beslist derhalve om aan de personen die onderworpen zijn aan
de naleving van artikel 33 van de voormelde programmawet van 20 juli 2006, een eenmalige
machtiging te verlenen om onder de hierna vermelde voorwaarden toegang te krijgen tot het
Rijksregister van de natuurlijke personen en het identificatienummer ervan te gebruiken. De
staatsinstellingen, de Gemeenschappen en Gewesten die rechtstreeks aan hun personeelsleden de
kinderbijslagen uitbetalen waarin voorzien werd door de voormelde samengeordende wetten van 19
december 1939, alsook de openbare instellingen bedoeld in artikel 3, 2° van diezelfde
samengeordende wetten die eveneens de voormelde kinderbijslagen uitbetalen en die uitdrukkelijk
en schriftelijk aan het Comité zullen meedelen dat zij instemmen met de voorwaarden van
onderhavige eenmalige machtiging, zullen toegang krijgen tot het Rijksregister en het
identificatienummer ervan mogen gebruiken onder de hiernavolgende voorwaarden. Bijgevolg
onderwerpen zij zich aan de controle(s) die georganiseerd word(t)(en) door het Sectoraal comité
van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid met betrekking tot de veiligheidsmaatregelen die
getroffen moeten worden door iedere begunstigde van de eenmalige machtiging (art. 24 en 25 KSZwet) alsook aan de voorafgaande controle door het Comité op basis van artikel 5 van de WRR
betreffende de ontvankelijkheid van hun aansluiting.
De namen en adressen van de verantwoordelijken voor de verwerking van wie de verbintenis tot
gelijkvormigheid door het Comité op basis van artikel 5 van de WRR ontvankelijk werd verklaard,

…
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zullen één voor één gepubliceerd worden op de website van de Commissie voor de bescherming van
de persoonlijke levenssfeer, als bijlage bij onderhavige beraadslaging.

II. VOORWAARDEN
A. Doeleinden van de verwerking
A.1. Enkel de verwerkingen die uitgevoerd worden door de staatsinstellingen bedoeld in artikel 33
van de voormelde programmawet kunnen met verwijzing naar de onderhavige machtiging het
voorwerp vormen van een verbintenis tot gelijkvormigheid voor het verwezenlijken van het volgende
doeleinde: loonadministratie voor het uitbetalen van wedden, kinderbijslagen en vergoedingen aan
het personeel.
A.1.1. De hierna opgesomde gegevens van het Rijksregister zullen geraadpleegd en gebruikt mogen
worden om de identificatiegegevens te controleren die door de betrokken personeelsleden worden
meegedeeld zodat de betrokken instellingen hun verplichtingen kunnen nakomen in toepassing van
de voormelde samengeordende wetten van 19 december 1939 en artikel 33 van de programmawet
van 20 juli 2006 (I); namelijk aan de bedoelde personeelsleden de kinderbijslagen, geboorte- en
adoptiepremies toekennen waarin voorzien werd door de samengeordende reglementering van 1939
of hierdoor zijn verplicht, en in dit raam hun recht op kinderbijslagen onderzoeken via het Kadaster
van de kinderbijslagen van de RKW.

B. Categorieën persoonsgegevens
B.1. De begunstigden van de onderhavige machtiging kunnen mededeling verkrijgen van de
gegevens van het Rijksregister, vermeld in artikel 3, eerste lid, 1° tot 6° (de plaats van overlijden
uitgezonderd), 8°, 9° en 13° van de WRR voor iedere persoon die in het kinderbijslagdossier van het
personeelslid vermeld wordt als rechthebbende, bijslagtrekkende of rechtgevend(e) kind(eren) en
waarvoor zij belast zijn met de loonadministratie voor het uitbetalen van de wedden, kinderbijslagen
en vergoedingen, namelijk:



naam en voornamen;



geboorteplaats en –datum;



geslacht;



nationaliteit;



hoofdverblijfplaats;



datum van overlijden;
…
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burgerlijke stand;



samenstelling van het gezin



wettelijke samenwoning.

B.1.1. In dit verband merkt het Comité op dat de informatiegegevens vermeld in artikel 3, eerste
lid, 1° tot 6° van de WRR, namelijk de naam en voornamen, de geboorteplaats en –datum,
het geslacht, de hoofdverblijfplaats de minimale identificatiegegevens vormen om een
personeelsdossier van een bediende samen te stellen en te beheren, en zijn wedde en toelagen te
betalen. Deze gegevens betreffende de bijslagtrekkenden en rechtgevende kinderen vormen
eveneens minimale gegevens voor het beheren van de kinderbijslagdossiers waarin zij tussenkomen.
Bovendien is de geboortedatum van de rechtgevende kinderen nuttig om de rang van een
rechtgevend kind te bepalen en zodoende ook het bedrag van de verschuldigde kinderbijslag.
B.1.2. Het gegeven "nationaliteit” blijkt noodzakelijk om in voorkomend geval de toepassing van
internationale billaterale verdragen inzake kinderbijslagen te kunnen vaststellen. De werknemers in
België die de nationaliteit bezitten van een land waarmee België een verdrag heeft afgesloten
hebben inderdaad recht op kinderbijslag voor de kinderen die in dat land verblijven (Op dit ogenblik:
Algerije, Marokko, Tunesië, Turkije, Kroatië, de staten van ex-Joegoslavië).
B.1.3. De "datum van overlijden” kan eveneens noodzakelijk blijken aangezien het overlijden
van een van de actoren uit het kinderbijslagdossier aanpassingen kan teweegbrengen op het niveau
van het recht op kinderbijslag (wezenbijslag, verandering van rechthebbende of bijslagtrekkende,….)
B.1.4. Het gegeven "samenstelling van het gezin” lijkt eveneens noodzakelijk. Hiermee kan
namelijk uitgemaakt worden op het niveau van het gezin wie het recht op kinderbijslag opent. In
functie van de gezinssituatie van de bijslagtrekkende (éénoudergezin), kan een bijkomende bijslag
worden toegekend. Met de gezinssamenstelling van de rechthebbende kan eveneens vastgesteld
worden voor welke kinderen een persoon rechthebbende kan zijn, aangezien de werknemer recht
heeft op kinderbijslag voor de kinderen die deel uitmaken van zijn gezin. De gezinssamenstelling van
het rechtgevend kind is eveneens nuttig vermits kinderen van meer dan 16 jaar kunnen vragen om
zelf de kinderbijslag te ontvangen indien zij alleen wonen. Bovendien kan een lid van het gezin van
het kind kinderbijslag aanvragen wanneer de ouders van een kind geen beroepsactiviteit uitoefenen.

…
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B.1.5. Ook het gegeven "burgerlijke stand” lijkt relevant. Ingeval de overlevende ouder van een
weeskind opnieuw huwt, neemt het recht op verhoogde wezenbijslag een einde. Diegene die recht
heeft op kinderbijslag op basis van een overlevingspensioen of op een sociale toelage op basis van
de gezinssituatie, verliest bovendien dit recht of kan dit recht verliezen wanneer hij opnieuw huwt.
Een kind van 16 jaar kan zelf de kinderbijslag ontvangen indien het gehuwd is.
B.1.6. Het gegeven "wettelijke samenwoning” heeft dezelfde gevolgen als het huwelijk voor de
toepassing van de wetgeving inzake kinderbijslag.
B.2. Er wordt eveneens toegang verleend tot de historiek van de opeenvolgende wijzigingen
die aan deze gegevens werden aangebracht tijdens de 5 jaar voorafgaand aan de raadpleging van
de

gegevens,

aangezien

de

verjaringstermijn

voor

rechtsvorderingen

voor

betaling

van

kinderbijslagen 5 jaar bedraagt (artikel 120 van de samengeordende wetten op de kinderbijslag).
B.3. Er wordt eveneens machtiging verleend voor automatische mededeling van en toegang tot de
wijzigingen die via het TRIVIA-systeem van de RKW aan deze gegevens zullen aangebracht worden,
aangezien deze wijzigingen een impact hebben op het beheer van de kinderbijslagdossiers.
B.4. Er wordt eveneens machtiging verleend voor toegang tot de opeenvolgende wijzigingen die aan
deze gegevens werden aangebracht gedurende de vijf jaar die voorafgaan aan de raadpleging, gelet
op de verjaringstermijn voor rechtsvorderingen voor betaling van kinderbijslagen 5 jaar bedraagt
(artikel 120 van de samengeordende wetten op de kinderbijslag).

C. Identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen
C.1. Elke begunstigde van de huidige eenmalige machtiging wordt gemachtigd om het
identificatienummer van het Rijksregister van de betrokken personeelsleden en actoren in zijn
kinderbijslagdossiers te gebruiken in het raam van de gegevensverwerkingen die uitgevoerd worden
met het oog op het verwezenlijken van de voormelde doeleinden, en dit voor het ondubbelzinnig
identificeren van de bij het kinderbijslagdossier betrokken personen alsook voor het raadplegen, via
het netwerk van de RKW, van het Kadaster van de RKW en de voormelde gegevens van het
Rijksregister. Mededeling van bedoeld nummer aan de RKW is eveneens toegestaan in het raam van
de integratie in het Kadaster van de RKW van de gegevens van de personeelsleden waarvoor de
begunstigde van de onderhavige eenmalige machtiging de loonadministratie verzekert.

…
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C.1.1. Het identificatienummer van het Rijksregister is een persoonlijk identificatienummer van
nationale omvang waarvan het eenduidig karakter verzekerd wordt door het Rijksregister. Het wordt
toegekend

aan

alle

personen

die

ingeschreven

zijn

in

het

bevolkingsregister,

het

vreemdelingenregister, het wachtregister, alsook in de registers die bijgehouden worden in de
diplomatieke afvaardigingen en Belgische consulaten in het buitenland. Het identificeert deze
personen op een unieke wijze en sluit elk risico op homonymie uit.
C.1.2. Bovendien kan met dit nummer op efficiënte wijze de juistheid van de persoonsgegevens van
de betrokkene worden nagegaan in het Rijksregister als authentieke bron.

D. Frequentie van toegang tot de gegevens van het Rijksregister en duur
van de onderhavige machtiging
Aangezien het verwezenlijken van het voormelde doeleinde regelmatige raadplegingen impliceert,
verleent het Comité een permanente toegang tot de informatiegegevens van het Rijksregister en
dit voor onbepaalde duur.

E. Bewaringstermijn
De voormelde ingezamelde gegevens mogen, gelet op de verjaringstermijn inzake kinderbijslagen
(artikel 120 van de samengeordende wetten op de kinderbijslag), gedurende maximum 5 jaar
worden bewaard vanaf het ogenblik waarop zij werden verkregen.

F. Intern gebruik en/of mededeling aan derden – eventuele ontvangers
F.1. De voormelde gegevens zullen intern gebruikt worden.
F.2. De gegevens zullen eveneens meegedeeld mogen worden aan de RKW in toepassing van de
programmawet (I) van 20 juli 2006 alsook aan andere kinderbijslagfondsen ingeval van vertrek van
een personeelslid. De aanwerving en het vertrek van een beambte impliceren een uitwisseling van
gegevens tussen kinderbijslagfondsen, namelijk de gegevens die noodzakelijk zijn voor de
samenstelling of de verlenging van een kinderbijslagdossier.
F.2.1. Gelet op de verwezenlijking van het voormelde doeleinde zijn dergelijke mededelingen
aanvaardbaar. De kinderbijslagfondsen werden gemachtigd om de gegevens van het Rijksregister te
gebruiken, het rijksregisternummer inbegrepen, voor het vervullen van taken die hen zijn opgelegd
door wettelijke of reglementaire bepalingen betreffende de sociale zekerheid, bij Koninklijk besluit
…
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van 5 december 1986 tot regeling van de toegang tot de gegevens en van het gebruik van het

identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen, in hoofde van de instellingen
van openbaar nut en de kinderbijslagfondsen die respectievelijk bedoeld zijn in de artikelen 18bis en
19 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders. Ook de RKW
werd voor hetzelfde doeleinde gemachtigd om toegang te hebben tot deze gegevens, alsook voor de
uitvoering van taken die tot zijn bevoegdheid behoren krachtens de koninklijk besluiten van 5
december 1986 tot regeling van de toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en 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.

G. Netwerkverbindingen
G.1. Voor de verwezenlijking van het voormelde doeleinde mag er een netwerkverbinding tot stand
gebracht worden tussen de begunstigde van de huidige machtiging en de RKW. Zodoende zal het
Kadaster van de RKW aangevuld worden. Op basis van de verklaringen van de betrokken
personeelsleden zullen de volgende gegevens aan de RKW meegedeeld worden, mits het
rijksregisternummer

van

de

betrokkenen

als

primaire

sleutel

gebruikt

wordt:

het

rijksregisternummer, de namen en voornamen en de geboortedatum van de bijslagtrekkenden,
rechtgevende kinderen en rechthebbenden die voorkomen in de kinderbijslagdossiers die beheerd
worden door de begunstigde van de huidige eenmalige machtiging.
G.1.1. Een dergelijke netwerkverbinding met de RKW sluit inderdaad aan bij het voormelde
doeleinde van beheer van de kinderbijslagdossiers; het door de RKW opgevatte Kadaster voor de
kinderbijslag vormt een hulpmiddel dat ter beschikking gesteld wordt van de kinderbijslagfondsen.
G.2.

Indien

er

voor

het

verwezenlijken

van

het

voormelde

doeleinde

later

andere

netwerkverbindingen mochten tot stand komen, dient de begunstigde van de huidige eenmalige
machtiging het Comité daarvan voorafgaandelijk op de hoogte te brengen. Het identificatienummer
van het Rijksregister zal in ieder geval slechts gebruikt mogen worden in relaties met derden voor
zover dit gebruik kadert in doeleinden waarvoor zij eveneens gemachtigd werden om dit nummer te
gebruiken.

…
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H. VEILIGHEID
H.1. Consulent inzake informatieveiligheid
Zowel in toepassing van artikel 10 van de WRR als van de artikelen 24 en 25 van de KSZ-wet, is
iedere begunstigde van de onderhavige eenmalige machtiging verplicht een consulent inzake
informatieveiligheid aan te duiden.
Aangezien de verwerkingen zullen plaatsvinden in het raam van het netwerk van de sociale
zekerheid moet zijn identiteit meegedeeld worden aan het Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid
en de Gezondheid. Alle nuttige informatie in dit verband zal moeten meegedeeld worden aan het
Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid en de Gezondheid zodat het in alle onafhankelijkheid de
informatieveiligheid kan beoordelen.
De hiernavolgende preciseringen betreffende de consulent zullen onder meer moeten worden
verstrekt:
¾ zijn functieprofiel, met aanduiding van zijn plaats in de organisatie, de te behalen resultaten en
de vereiste competenties;
¾ de opleiding die hij heeft genoten of zal genieten;
¾ de tijd die hij kan besteden aan zijn functie;
¾ de andere functies die eventueel door de betrokkene worden uitgeoefend en die niet
onverenigbaar mogen zijn met zijn functie van consulent inzake informatieveiligheid.

H.2. Informatieveiligheidsbeleid
Er

zal

een

veiligheidsbeleid

moeten

worden

uitgewerkt

dat

rekening

houdt

met

de

referentiemaatregelen voor de beveiliging van elke verwerking van persoonsgegevens die
aangenomen werden door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en
die beschikbaar zijn op haar website. Dit zal in de praktijk omgezet moeten worden door iedere
begunstigde van onderhavige eenmalige machtiging zodat de gegevensverwerkingen die uitgevoerd
worden voor het verwezenlijken van voormeld doeleinde zowel op organisatorisch als op technisch
gebied adequaat beveiligd worden.
Alle nuttige informatie in dit verband zal eveneens moeten worden meegedeeld aan het Sectoraal
comité van de Sociale Zekerheid en de Gezondheid zodat het in alle onafhankelijkheid de
informatieveiligheid kan beoordelen.

…
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H.3. Personen die toegang hebben tot de gegevens en het identificatienummer
gebruiken, en lijst van deze personen
Iedere begunstigde van de onderhavige eenmalige machtiging zal een lijst moeten opstellen van zijn
personeelsleden die om functionele redenen (ingevolge de taken van administratief beheer waarmee
zij werden belast) effectief toegang krijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister en het
identificatienummer ervan gebruiken. Deze lijst moet voortdurend bijgewerkt worden en ter
beschikking van het Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid en de Gezondheid gehouden worden.
Bovendien zal iedere begunstigde van onderhavige machtiging de personen die op de lijst
voorkomen een verklaring laten ondertekenen waarin zij zich ertoe verbinden de veiligheid en het
vertrouwelijk karakter van de gegevens te bewaren.

H.4. Onderaanneming
Indien bij de uitvoering van de gegevensverwerkingen voor het voormelde doeleinde beroep gedaan
wordt op een onderaannemer, zal iedere begunstigde van de onderhavige eenmalige machtiging zijn
samenwerking met een goede onderaannemer moeten omkaderen door het afsluiten van een
overeenkomst die voldoet aan de voorschriften van artikel 16, § 1 van de WVP.
OM DEZE REDENEN,
Het comité,
1° machtigt de staatsinstellingen, de Gemeenschappen en Gewesten en de publiekrechtelijke
instellingen, bedoeld in punt I hierboven, die aan het comité een schriftelijke en ondertekende
verbintenis zullen sturen waarmee zij verklaren in te stemmen met de voorwaarden van de
onderhavige beraadslaging, om voor onbepaalde duur:

-

een permanente toegang te hebben tot de informatie vermeld in artikel 3, eerste lid, 1° tot
6° (de plaats van overlijden uitgezonderd), 8°, 9° en 13° van de WRR, met inbegrip van de
historiek van de opeenvolgende wijzigingen die aan deze gegevens werden aangebracht
tijdens de 5 jaar voorafgaand aan de mededeling van de gegevens door het Rijksregister
alsook de wijzigingen die aan deze gegevens zullen aangebracht worden automatisch te
ontvangen;

-

het rijksregisternummer te gebruiken.

…
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Deze machtiging zal slechts uitwerking krijgen nadat het comité de ontvankelijkheid heeft
vastgesteld van de aansluitingsverbintenis ten opzichte van de WRR.
2° bepaalt dat wanneer het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid een
vragenlijst betreffende de informatieveiligheid stuurt aan een begunstigde van onderhavige
machtiging, deze laatste die vragenlijst waarheidsgetrouw moet invullen en terugsturen aan het
Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid. Dit laatste zal de ontvangst
bevestigen en hierop reageren indien hiertoe aanleiding bestaat. Het Sectoraal Comité van de
Sociale Zekerheid en van de Gezondheid zal voortdurend de contactgegevens van de aangeduide
veiligheidsconsulenten ter beschikking van het comité houden, alsook in voorkomend geval, alle
nuttige informatie betreffende het veiligheidsbeleid van de begunstigden van de onderhavige
eenmalige machtiging.
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