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BETREFT :

Beraadslaging betreffende de aanvraag van het Arbeitsamt der
Deutschsprachigen Gemeinschaft om gemachtigd te worden om toegang te
hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister en om het
identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken met het oog op
arbeidsbemiddeling voor werkzoekenden

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
Gelet op de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke
personen;
Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, inzonderheid artikel 31bis;
Gelet op de wet van 25 maart 2003 tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot
regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en van de wet van 19 juli 1991
betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8
augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, inzonderheid art. 19,
§ 3;
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, inzonderheid artikel
18;
Gelet op de aanvraag van het Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft, ontvangen
op 17 december 2004 en de bijkomende informatie ontvangen op 20 januari 2005;
Gelet op het juridisch en technisch advies van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse
Zaken, ontvangen op 4 maart 2005;
Gelet op het verslag van de voorzitter;
Beslist op 25 mei 2005, nadat het Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft op 9
mei 2005 bijkomende verduidelijking verstrekte ingevolge de beraadslaging op 14 maart 2005, als
volgt:
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I.
VOORWERP VAN DE AANVRAAG
--------------------------------------------------------Het Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft, hierna de aanvrager genoemd,
wenst momenteel nog gemachtigd te worden om:
-

-

II.

toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke
personen, meer in het bijzonder tot deze vermeld in artikel 3, eerste lid, 1° tot en met 7°,
9°, en tweede lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister
van de natuurlijke personen (hierna WRR);
het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken (art. 8 WRR) als uniek
identificatienummer voor het beheer van de dossiers en de uitwisseling van informatie
met andere instanties.

ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG

----------------------------------------------------------------

A.

TOEPASSELIJKE WETGEVING

A.1. Wet van 8 augustus 1983 (WRR)
Overeenkomstig art. 5, eerste lid, 2°, WRR wordt de machtiging om toegang te verkrijgen
tot de informatiegegevens bedoeld in artikel 3, eerste en tweede lid, WRR en om het
identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken, verleend door het sectoraal comité
van het Rijksregister (de Commissie) aan openbare en private instellingen van Belgisch
recht voor de informatie die zij nodig hebben voor het vervullen van taken van algemeen
belang die hen zijn toevertrouwd door of krachtens een wet, een decreet of een
ordonnantie of voor taken die uitdrukkelijk als zodanig erkend worden door het sectoraal
comité.
Artikel 1 van het decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 17 januari 2000 tot
oprichting van een dienst voor arbeidsbemiddeling in de Duitstalige Gemeenschap,
waardoor de aanvrager wordt opgericht, bepaalt dat hij een instelling van openbaar nut is,
bekleed met rechtspersoonlijkheid, ingedeeld in categorie B bedoeld in artikel 1 van de wet
van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut.
De taken waarmee de aanvrager bij artikel 2 van het decreet van 17 januari 2000 wordt
belast, kunnen samenvattend omschreven worden als het bevorderen van de aanwerving
en plaatsing van werknemers, evenals behulpzaam te zijn bij de beroepsopleiding en –
oriëntatie van werknemers.
Deze taken kunnen bestempeld worden als zijnde van algemeen belang.
De aanvrager komt dus in aanmerking om gemachtigd te worden om toegang te hebben tot
de informatiegegevens van het Rijksregister en om het identificatienummer van het
Rijksregister te gebruiken.
A.2. Wet van 8 december 1992 (WVP)
Op grond van art. 4 WVP vormen de informatiegegevens van het Rijksregister
persoonsgegevens, waarvan de verwerking slechts is toegelaten voor welbepaalde,
uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. De persoonsgegevens dienen
bovendien toereikend, ter zake dienend en niet overmatig te zijn, uitgaande van de
doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.
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B.

FINALITEIT

De toegang tot bepaalde informatiegegevens van het Rijksregister en het gebruik van het
identificatienummer van het Rijksregister worden gevraagd met het oog op het vervullen
van de taken die aan de aanvrager worden opgedragen bij decreet van 17 januari 2000 en
bij het besluit van 19 december 1988 van de executieve van de Duitstalige Gemeenschap
houdende toewijzing van de taken van beroepsopleiding aan de Gewestelijke Dienst voor
arbeidsbemiddeling.
Artikel 2 van het decreet van 17 januari 2000 preciseert de taken van de aanvrager als
volgt:
“§ 1. In het kader van de aangelegenheid “werkgelegenheid” heeft de aanvrager
tot taak:
1° de aanwerving en de plaatsing van werknemers te organiseren en te
bevorderen;
2° tegemoet te komen in het loon van de onvrijwillige werklozen van gevorderde
leeftijd, van mindervaliden of van personen die om andere redenen als moeilijk te
plaatsen worden beschouwd, en die door zijn toedoen worden aangeworven;
3° tegemoet te komen in de uitgaven die inherent zijn aan de selectie, de
beroepsopleiding of het opnieuw installeren van het personeel dat door de
werkgevers wordt in dienst genomen met het oog op de oprichting, de uitbreiding
of de overschakeling van ondernemingen;
4° tegemoet te komen in de kosten van nieuwe installatie der werkloze
werknemers;
5° tegemoet te komen in het loon van de werknemers die door de overschakeling
van hun onderneming zijn getroffen;
6° als werkgever voor uitzendkrachten op te treden;
7° aan de uitvoering van programma's voor de wedertewerkstelling van
uitkeringsgerechtigde volledig werklozen mee te werken;
8° maatregelen uit te voeren in het kader van het outplacement voor ontslagen of
met ontslag bedreigde werknemers.
§ 2. In het kader van de aangelegenheid " beroepsopleiding " is de aanvrager
ermee belast de opleiding en de voortdurende vorming van werkzoekenden en
tewerkgestelde alsmede de herscholing te bevorderen en te organiseren, met
uitzondering van de Middenstandsvorming en van de beroepsopleiding van de
personen die in de landbouw werkzaam zijn.
§ 3. In het kader van de aangelegenheden "werkgelegenheid"
"beroepsopleiding" is de Dienst bovendien ermee belast :

en

1° voor de beroepsoriëntering, de beroepsvoorlichting en de vaststelling van de
beroepsgeschiktheid te zorgen;
2° aan de voorlichting omtrent de toestand op de arbeidsmarkt mee te werken;
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3° aan het onderzoek inzake toestand op de arbeidsmarkt en inzake beroepen
mee te werken.”
Artikel 1 van het besluit van 19 december 1988 van de Executieve van de Duitstalige
Gemeenschap belast de aanvrager met de uitvoering van de taken van beroepsopleiding,
met uitzondering van de bevoegdheden op het gebied van de voortdurende vorming in de
middenstand en in de landbouw, die thans door de Rijksdienst voor arbeidsbemiddeling
worden waargenomen, wordt toegewezen aan een instelling van openbaar nut die door het
Waalse Gewest wordt opgericht. (de aanvrager heeft de bevoegdheden van die instelling
voor wat het Duitstalig gebied overgenomen).
Deze doeleinden zijn welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd zijn in de
zin van art. 4, § 1, 2°, WVP.

C.

PROPORTIONALITEIT

C.1. Ten opzichte van de gegevens
C.1.1. Ingevolge artikel 1 van het decreet van het Waalse Gewest van 6 mei 1999
betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van
het Waalse Gewest inzake tewerkstelling en opgravingen, en artikel 1 van het decreet van
de Duitstalige Gemeenschap van 10 mei 1999 betreffende de uitoefening door de
Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake
tewerkstelling en opgravingen, oefent de Duitstalige Gemeenschap op het grondgebied van
het Duitse taalgebied alle bevoegdheden van het Waalse Gewest uit in de aangelegenheid
tewerkstelling.
Concreet betekende dit dat de aanvrager de taken van de Gemeenschaps- en
Gewestdienst voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling overnam voor het
Grondgebied van het Duitse taalgebied.
De Gemeenschaps- en Gewestdienst voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling werd
bij koninklijk besluit van 20 november 1997 gemachtigd om toegang te hebben tot de
informatiegegevens vermeld in artikel 3, eerste lid, 1° tot 9°, en tweede lid, WRR en om het
identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken met het oog op het verrichten van
gelijkaardige taken als diegene die aan de aanvrager zijn opgedragen. In het licht hiervan
wenst de aanvrager een gelijkaardige machtiging te bekomen.
C.1.2. De toegang tot de informatiegegevens vermeld in artikel 3, eerste lid, 1° tot 3°, 5° en
6°, WRR, namelijk “de naam en voornamen”, “de geboorteplaats en –datum”, “het
geslacht”, “de hoofdverblijfplaats” en “de plaats en datum van overlijden”, is vereist
vermits het noodzakelijke informatiegegevens zijn zowel om het dossier van een natuurlijke
persoon te kunnen samenstellen als om het te kunnen afsluiten zonder de nabestaanden
lastig te vallen.
Uit de initieel verstrekte informatie bleek niet dat een toegang tot het informatiegegeven
“nationaliteit”, vermeld in artikel 3, eerste lid, 4°, WRR, nuttig was opdat de aanvrager de
taken dit hem bij decreet en besluit werden toevertrouwd, zou kunnen vervullen. Op het
verzoek van de Commissie van 18 april 2005 om de noodzaak om over dit gegeven te
kunnen beschikken beter toe te lichten, meldde de aanvrager op 9 mei 2005 dat hij,
wanneer iemand zich als werkzoekende wenst te laten inschrijven, moet nagaan of deze
persoon - wanneer deze niet over de Belgische nationaliteit beschikt – op basis van zijn
nationaliteit zonder arbeidskaart in België kan werken of in aanmerking komt voor het
verkrijgen van een arbeidskaart. Indien dat niet het geval is, kan deze persoon niet bij de
aanvrager als werkzoekende ingeschreven worden.
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Deze uitleg overtuigt de Commissie van de noodzaak voor de aanvrager om over een
toegang tot het informatiegegeven ‘nationaliteit” te beschikken.
De aanvrager wenst een toegang tot het informatiegegeven “beroep” vermeld in artikel 3,
eerste lid, 7°, WRR omdat zijn taken verband houden met tewerkstelling en
beroepsopleiding.
De Commissie weigerde reeds bij herhaling de toegang tot het informatiegegeven “beroep”
omdat dit gegeven niet bijgewerkt is en bijgevolg hoogst onbetrouwbaar. In het licht hiervan
is het niet gepast om een toegang tot dit informatiegegeven te verlenen.
Trouwens deze informatie moet gekend zijn door de aanvrager hetzij omdat de
werkzoekende of de persoon die een beroepsopleiding wenst te volgen hem deze zelf heeft
meegedeeld, hetzij omdat de aanvrager de betrokkene voorheen werk heeft bezorgd.
Op 18 april 2005 nodigde de Commissie de aanvrager uit om de behoefte aan het
informatiegegeven “burgerlijke staat” beter te motiveren. Deze liet hierop aansluitend op 9
mei 2005 weten dat hij dit gegeven niet echt nuttig is om zijn taken uit te oefenen. De
Commissie leidt hieruit af de hij niet langer een toegang tot dit gegeven vraagt.
De aanvraag om toegang te hebben tot het informatiegegeven “samenstelling van het
gezin”, vermeld in artikel 3, § 1 eerste lid, 9°, WRR, is volgens de aanvrager vereist om te
beoordelen of een bepaalde job passend is, rekening houdend met het sociale - en
gezinstoestand van de betrokkene (volgens de aanvrager zou een alleenstaande zou over
meer mobiliteit in tijd en ruimte beschikken dan iemand die een gezin heeft).
Het informatiegegeven “samenstelling van het gezin” dat wijst op een samenleven, is hoe
dan ook niet relevant om te beoordelen of een betrekking al dan niet passend is in onze
samenleving.
De aanvrager heeft ingevolge het decreet van 17 januari 2000 tot taak om de tewerkstelling
en aanwerving van personen te bevorderen. Dit betekent dat hij een betrokkene jobs
aanbiedt waarvoor die, rekening houdend met zijn kwalificaties, in aanmerking komt. Het is
niet de taak van de aanvrager om op basis van de familiale - of sociale context van de
betrokkene een preselectie in het aanbod te verrichten. Het is de betrokkene zelf die het
best geplaatst is om, rekening houdend met zijn familiale en sociale context, te beoordelen
of de aangeboden job al dan niet passend is.
De aanvrager stelt verder dat de toegang tot dit informatiegegeven eveneens nodig is met
het oog op de eventuele toekenning van een bijzondere premie wanneer een
beroepsopleiding gevolgd wordt. Artikel 24 van het besluit van 12 juni 1985 van de
Executieve van de Duitstalige Gemeenschap betreffende de toekenning van sommige
voordelen aan de personen die een beroepsopleiding volgen, zegt dat in schrijnende
gevallen kan de Regering van de Duitstalige Gemeenschap door een met redenen omklede
beslissing een bijzondere premie van F 100 toekennen per effectief gevolgd uur
beroepsopleiding; in bijzonder schrijnende gevallen kan de Regering van de Duitstalige
Gemeenschap door een met redenen omklede beslissing het bedrag van die bijzondere
premie verhogen.
Uit de mondelinge toelichting die terzake door de aanvrager werd verstrekt, blijkt dat de
beslissingen van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap waardoor de bijzondere
premie wordt toegekend doorgaans ingegeven worden door het feit dat de penibele
financiële situatie van de betrokkene gekoppeld wordt aan diens familiale situatie. In die
optiek is het aangewezen dat de aanvrager over een toegang tot het informatiegegeven
“samenstelling van het gezin” beschikt.
De Commissie besluit dat voor de doeleinden opgegeven door de aanvrager, alleen een
toegang tot de informatiegegevens vermeld in artikel 3, eerste lid, 1° tot 6° en 9°, WRR in
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overeenstemming is met artikel 4, § 1, 3°, WVP. De toegang tot het informatiegegeven
vermeld in artikel 3, eerste lid, 7°, WRR wordt geweigerd.
C.1.3. De aanvrager wenst een toegang tot de opeenvolgende wijzigingen van de
informatiegegevens gedurende een periode van vijf jaar (artikel 3, tweede lid, WRR) . Naar
aanleiding van een verhaal ingesteld tegen zijn beslissingen, moet hij zich in rechte kunnen
verdedigen. Hij wordt tevens regelmatig in tussenkomst geroepen in gedingen die gevoerd
worden naar aanleiding van een verhaal ingesteld door een werkzoekende tegen
beslissingen waarbij de uitkering van de werkloosheidsvergoeding wordt geschorst. In de
mate dat de schorsingbeslissing gestoeld is op informatie verstrekt door de aanvrager, kan
hij inzake geroepen worden.
Naar aanleiding daarvan zal de aanvrager tot vijf jaar terug een aantal gegevens moeten
controleren.
In het licht van de beoogde doeleinden is dit niet overdreven en dus in overeenstemming
met artikel 4, § 1, 3°, WVP.
C.2. Gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister
De aanvrager wenst het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken voor het
beheer van zijn dossiers. Iedere persoon die beroep doet op de diensten van de aanvrager
en voor wie als gevolg daarvan een dossier wordt aangelegd, wordt op die manier op een
unieke wijze geïdentificeerd.
Daarnaast wenst de aanvrager dit nummer eveneens te gebruiken voor de uitwisseling van
informatie met andere diensten zoals de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en de
kinderbijslagfondsen via het netwerk van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (zie
punt C.6). Het gebruik van het identificatienummer vormt een waarborg dat er geen
informatie met betrekking tot een verkeerde persoon wordt uitgewisseld.
De aanvraag is, voor wat het gebruik van het identificatienummer betreft, in
overeenstemming met artikel 4, § 1, 3°, WVP.
C.3. Ten opzichte van de duur en de frequentie waarvoor de toegang/ gebruik
gevraagd wordt
C.3.1. Er wordt een punctuele toegang gevraagd zowel voor de actuele informatiegegevens
van het Rijksregister als voor hun historiek. Ter verantwoording vestigt de aanvrager er de
aandacht op dat die toegang nodig is voor de controle van gegevens naar aanleiding van
het aanleggen van een dossier, naar aanleiding van de integratie van een persoon in de
registers van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid of wanneer informatie wordt
gevraagd naar aanleiding van een gerechtelijke tussenkomt.
De Commissie meent hieruit te mogen afleiden dat de aanvrager eigenlijk bedoelt dat hij
slechts in punctuele gevallen de informatiegegevens van het Rijksregister zal raadplegen
en niet zozeer dat hij een punctuele toegang tot het Rijksregister wenst.
Het is onmogelijk om te bepalen op welke ogenblikken nieuwe werkzoekenden of nieuwe
personen die een beroepsopleiding willen volgen zich bij de aanvrager zullen aandienen die
op zijn diensten wensen beroep te doen. De Commissie is dan ook van oordeel dat een
permanente toegang, met het oog op de realisatie van de opgegeven doeleinden, het
meest geschikt is en dus in overeenstemming met het bepaalde in artikel 4, § 1, 3°, WVP.
C.3.2. De duur waarvoor de toegang tot de informatiegegevens van het Rijksregister wordt
gevraagd is onbepaald. Ook het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister
wordt voor onbepaalde duur gevraagd.

Ber. RR 21/2005 - 6/10

De taken die bij decreet van 17 januari 2000 aan de aanvrager werden toevertrouwd zijn
niet in de tijd beperkt. Er zullen altijd wel werklozen zijn of personen die op zoek zijn naar
een andere job of die wensen deel te nemen aan een vorming en bijgevolg een beroep
zullen doen op de diensten van de aanvrager.
De Commissie stelt vast dat, gelet op de doeleinden, een machtiging houdende een
toegang tot het Rijksregister voor onbepaalde duur noodzakelijk is voor de verwezenlijking
van de doeleinden (art. 4, § 1, 3° WVP).
C.4. Ten opzichte van de bewaartermijn
De aanvrager stelt dat de bewaarduur niet kan bepaald worden. Een persoon die in de
arbeidsmarkt geïntegreerd is kan opnieuw werkloos worden zodat hij noodgedwongen
terug op de diensten van de aanvrager zal beroep doen. Daarnaast is het mogelijk dat
iemand die dankzij de tussenkomst van de aanvrager geïntegreerd is in de arbeidsmarkt uit
eigen beweging terug contact opneemt met de aanvrager, hetzij met het oog op het volgen
van een opleiding, hetzij met het oog op de overstap naar een andere job. Ook personen
die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, kunnen nog beroep doen op de
diensten van de aanvrager.
Wanneer de werkzoekende een job heeft of een hij een beroepsopleiding heeft afgerond, is
de aanvrager ertoe gehouden om dit dossier onmiddellijk af te sluiten. Omdat een
afgesloten dossier ten allen tijde terug kan geactiveerd worden, kan het niet vernietigd
worden. De aanvrager bewaart daarom de afgesloten dossiers in gecodeerde vorm (het
coderen moet onmiddellijk na het afsluiten gebeuren). Aldus wordt de veiligheid van de
gegevens maximaal gevrijwaard. Wanneer een dossier terug geactiveerd wordt, zal het
dossier ontsleuteld worden.
De Commissie is van oordeel dat de aanvrager de informatiegegevens in die vorm mag
bewaren zolang dit vereist is om de opdrachten die hem bij decreet en besluit werden
toevertrouwd, te vervullen.
C.5. Intern gebruik en/ of mededeling aan derden
De informatiegegevens worden in de eerste plaats intern gebruikt door de adviseurs die bij
de aanvrager werkzaam zijn en wiens taak erin bestaat werkzoekenden te adviseren en te
begeleiden.
Er zullen ook informatiegegevens uitgewisseld worden met derden, namelijk:
-

-

In het kader van de netwerkverbindingen die tot stand zullen komen (zie hierna punt
C.6).
Met het oog op integratie en werkverschaffing zal de aanvrager naam en voornaam
verstrekken aan een werkgever of aan een organisme dat een opleiding voorstelt. Dit
zal evenwel slechts gebeuren hetzij in de gevallen waar dit wettelijke toegelaten is hetzij
met instemming van de betrokkene.
Binnen de grenzen door de wet vastgesteld, zal de aanvrager er in sommige gevallen
toe gehouden zijn om bepaalde gegevens te verschaffen aan de gerechtelijke
overheden.

De Commissie stelt vast dat in het licht van het doeleinden waarvoor de toegang wordt
gevraagd, het vooropgestelde gebruik en de eventuele mededeling aan derden in het licht
van art. 4, § 1, 3° WVP aanvaardbaar is.
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C. 6. Netwerkverbindingen
Via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zal er informatie uitgewisseld worden met:
-

de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening: omtrent de acties die met betrekking tot
bepaalde personen worden ondernomen en de beslissingen die getroffen
worden met betrekking tot de toekenning van een werklozenuitkering;

-

de kinderbijslagfondsen: ten einde een jonge werkzoekende een attest te
verschaffen zodat het recht op kinderbijslag behouden blijft.

Er zal eventueel ook informatie uitgewisseld worden tussen de Gewestelijke diensten voor
beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling ten einde de mobiliteit van de werkzoekenden te
bevorderen en hen te laten genieten van de diensten van andere Gewestelijke diensten
dan diegene van het gebied waar ze woonachtig zijn.

D.

BEVEILIGING

D.1. Consulent inzake informatieveiligheid
De identiteit van de consulent inzake informatieveiligheid werd meegedeeld. Het betreft de
informaticus die het onderhoud van de informatica infrastructuur van de aanvrager verzorgt.
Daarnaast staat hij in voor de beveiliging van de gegevens.
Vermits de taak van de consulent inzake informatieveiligheid onder meer inhoudt dat hij
waakt over de optimalisering van de informatica naar de beveiliging van de informatie toe,
zou dit er in casu op neerkomen dat de betrokkene zichzelf zou moeten controleren en
instructies geven. Er bestaat dus een onverenigbaarheid tussen beide activiteiten.
De aanvrager moet dus een andere persoon als consulent inzake informaticaveiligheid
aanstellen.
De aanvrager signaleerde dat voor het ogenblik de veiligheid van zijn gegevens verzekerd
wordt in samenwerking met de informaticadienst van FOREM die deel uitmaakt van het
netwerk van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en die voldoet aan alle vereisten
inzake informatieveiligheid.
Dat de Commissie kan aanvaarden dat, in afwachting dat de aanvrager een eigen
consulent inzake informaticaveiligheid heeft, deze taak voorlopig wordt waargenomen door
de consulent inzake informaticaveiligheid van FOREM.
D.2. Informatieveiligheidsplan
Er wordt geen informatieveiligheidsplan in de strikte zin van het woord, opgesteld door de
consulent inzake informatieveiligheid, voorgelegd.
De Commissie staat erop dat de consulent inzake informatieveiligheid een
informatieveiligheidsplan opstelt, waarin alle veiligheidsfacetten worden opgesomd en
omschreven. Hierbij wordt de aandacht gevestigd op het feit dat informatieveiligheid niet
beperkt is tot technische veiligheid op informaticavlak. Het omvat o.a. beveiligingseisen
t.o.v. personeel, fysieke beveiliging van de omgeving, toegangsbeveiliging, ontwikkeling en
onderhoud van het systeem, continuïteitsmanagement, interne en externe controle, beheer
van communicatie- en bedieningsprocessen…
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De veiligheidsvereisten beperken zich niet enkel tot de informatiegegevens die uit het
Rijksregister worden verkregen. In casu zal de aanvrager naast de gegevens uit het
Rijksregister ook andere persoonsgegevens bijhouden. Artikel 16, § 4, WVP bepaalt dat om
de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen, de verantwoordelijke voor de
verwerking de gepaste technische en organisatorische maatregelen treft die nodig zijn voor
de bescherming van de persoonsgegevens.
Indien evenwel het veiligheidsplan van FOREM - in afwachting dat de aanvrager een eigen
veiligheidsplan heeft opgesteld – de beveiliging van de gegevens bij de aanvrager regelt,
kan de Commissie aanvaarden dat voorlopig het plan van eerstgenoemde inzake wordt
toegepast.
D.3. Personen die toegang hebben tot de informatiegegevens en lijst van deze
personen
De raadpleging van de informatiegegevens van het Rijksregister en het gebruik van het
identificatienummer van het Rijksregister worden beperkt tot de aangestelden van de
aanvrager die voor het verrichten van hun werkzaamheden over die gegevens moeten
kunnen beschikken.
De aanvrager moet, zoals voorgeschreven door artikel 12 WRR, een lijst opstellen van de
personen die toegang hebben tot het Rijksregister en die het identificatienummer van het
Rijksregister gebruiken met het oog op het verrichten van hun werkzaamheden. Deze lijst
zal voortdurend geactualiseerd worden en zal ter beschikking gehouden worden van de
Commissie.
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 waartoe zij toegang krijgen, te bewaren.

OM DEZE REDENEN,
1° Machtigt de Commissie het Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft, met het
oog op het vervullen van de taken vermeld in artikel 2, §§ 1 tot 3, van het decreet van 17
januari 2000 tot oprichting van een dienst voor arbeidsbemiddeling in de Duitstalige
Gemeenschap, en in artikel 1 van het besluit van 19 december 1988 van de executieve van
de Duitstalige Gemeenschap houdende toewijzing van de taken van beroepsopleiding aan
de Gewestelijke Dienst voor arbeidsbemiddeling, om:
1° permanent en voor onbepaalde tijd toegang te hebben tot de informatiegegevens
van het Rijksregister vermeld in artikel 3, eerste lid, 1° tot 6° en 9° WRR en tot de
opeenvolgende wijzigingen van deze gegevens tijdens de afgelopen vijf jaar;
2° voor onbepaalde tijd het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken.
Deze machtiging zal evenwel slechts uitwerking krijgen nadat:
a) de aanvrager zich er uitdrukkelijk toe verbindt de door de Commissie
toegestuurde lijst met betrekking tot de minimale veiligheidsvereisten
waarheidsgetrouw in te vullen en ondertekend terug te bezorgen aan de
Commissie;

Ber. RR 21/2005 - 9/10

b) de aanvrager de nodige stukken bezorgt waaruit blijkt dat:
1° ofwel de consulent inzake informatieveiligheid van FOREM voorlopig deze
taak vervult voor de aanvrager en het veiligheidsplan van FOREM de
veiligheid van de gegevens van de aanvrager verzekert.
2°ofwel de aanvrager de identiteit van een andere persoon die de taak van
consulent inzake informatieveiligheid zal vervullen heeft meegedeeld en de
Commissie aan de hand van de voorgelegde documenten van oordeel is dat
deze persoon geschikt is om deze functie te vervullen en een
informatieveiligheidsplan heeft voorgelegd waarin rekening wordt gehouden
met de opmerkingen geformuleerd onder punt D.2.
Indien de machtiging uitwerking krijgt op basis van de punten a en b, 1° van de
beraadslaging zal de aanvrager er toe gehouden zijn om binnen een redelijke termijn aan
de Commissie:
-

-

de identiteit van een eigen consulent inzake informatieveiligheid mee te delen
zodat de Commissie aan de hand van de voorgelegde documenten kan
oordelen of deze persoon geschikt is om deze functie te vervullen;
een eigen informatieveiligheidsplan voor te leggen waarin rekening wordt
gehouden met de opmerkingen geformuleerd onder punt D.2.

2° Weigert de Commissie aan het Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft om
toegang te hebben tot het informatiegegeven vermeld in artikel 3, eerste lid, 7°, WRR.
3° Verleent de Commissie akte aan het Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft
dat zij niet langer verzoekt om een toegang te verkrijgen tot het informatiegegeven vermeld
in artikel 3, eerste lid, 8°, WRR.

De administrateur,

Jo BARET

De voorzitter,

Michel PARISSE
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