BERAADSLAGING RR Nr 34 / 2006 van 20 december 2006
O. Ref. :

SA2 / RR/2006/032/berdef

BETREFT :

Aanvraag ingediend door het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid
(OFO), afhangend van de FOD Personeel en Organisatie, maar tevens ten
behoeve van het geheel van federale instellingen die kunnen deelnemen aan
de gecertificeerde opleidingen en die vermeld zijn in artikel 1 van de wet van
22 juli 1993, om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken
voor de organisatie van de gecertificeerde opleidingen voor de
personeelsleden van het Federaal Openbaar Ambt

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 artikel
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 de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie en meer
bepaald van zijn Opleidingsinstituut van de Federale Overheid, hierna het OFO, ontvangen op 31
oktober 2006;
Gelet op het verzoek om een juridisch en technisch advies van 10 november 2006 ;
Gelet op het verslag van de Ondervoorzitter ;
Beslist op 20 december 2006 , na beraadslaging, als volgt ::
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I. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG
---------------------------------------------------De aanvraag heeft als doel het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (het OFO) dat
afhangt van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie alsook zijn «klanten»,
zijnde het geheel van federale instellingen bedoeld bij artikel 1 van de wet van 22 juli 1993
(de lijst gaat als bijlage bij onderhavige beraadslaging), hierna de aanvrager, te machtigen
om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken (artikel 8 WRR) voor het
organiseren van de gecertificeerde opleidingen voor de personeelsleden van het Federaal
Openbaar Ambt.
Teneinde de verwerkingen van persoongegevens, die plaatsvinden in het raam van de
organisatie van de gecertificeerde opleidingen, te vereenvoudigen en te beveiligen,
implementeert het OFO een geautomatiseerd werkinstrument, met name de databank
«ITMA», waarin de persoonsgegevens van de ambtenaren die zich mogelijk zouden
kunnen inschrijven voor een gecertificeerde opleiding worden opgenomen en meer bepaald
het rijksregisternummer van de betrokkenen dat moet dienen als uniek identificatiemiddel.
II. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG
----------------------------------------------------A. VOORAFGAANDE OPMERKING
Uit de bladzijden 14 tot 17 van het aanvraagformulier blijkt dat de databank «ITMA», zoals
zij door het OFO wordt geïmplementeerd voor het organiseren van de gecertificeerde
opleidingen, naast het rijksregisternummer van de betrokkenen ook andere
persoonsgegevens bevat zoals hun functie, statuut, niveau, functiebenaming of
arbeidsregime enz. waarvoor het Sectoraal comité voor het Rijksregister niet over een
machtigingsbevoegdheid beschikt vermits deze toebehoort aan het Sectoraal comité voor
de Federale Overheid, bedoeld bij artikel 36bis van de privacywet.
De aandacht van de aanvrager wordt erop gevestigd dat deze vaststelling geen enkele
beoordeling vanwege de Commissie inhoudt met betrekking tot de inhoud en het gebruik
van de voormelde databank; indien haar die vraag zou worden gesteld behoudt zij zich het
recht voor zich hierover op een later tijdstip uit te spreken.
De Commissie zal zich loco het sectoraal comité van het Rijksregister dus enkel uitspreken
over het gebruik van het rijksregisternummer.
B. TOEPASSELIJKE WETGEVING
B.1. Wet van 8 augustus 1983 (WRR)
Overeenkomstig artikel 8, 1ste lid van de WRR, dat verwijst naar artikel 5, 1ste lid van de
WRR kan een machtiging tot het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister
slechts verleend worden door het Sectoraal comité voor het Rijksregister (de Commissie)
aan de Belgische openbare overheden voor het uitoefenen van hun opdracht.
In toepassing van de artikelen 37 en 107, 2de lid van de grondwet belast artikel 70 bis §2
van het Koninklijk besluit van 2 oktober 1937 het Opleidingsinstituut van de Federale
Overheid (het OFO), dat afhangt van de Federale Overheidsdienst Personeel en
Organisatie, met de opdracht om de gecertificeerde opleidingen1 te organiseren voor de
Rijksambtenaren.
1

De gecertificeerde opleiding wordt gedefinieerd door artikel 70, §2, 3de lid van het Koninklijk besluit van 2 oktober 1937
als « een opleiding die erop gericht is de bekwaamheden en de competenties van de ambtenaren te actualiseren en te
ontwikkelen. Ze wordt afgesloten met de validering van de verworven kennis van die opleiding.»
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Deze databank “ITMA” zal niet alleen gebruikt worden door de ambtenaren van het OFO
die de ambtenaren moeten uitnodigen om deel te nemen aan de gecertificeerde
opleidingen en/of de attesten afleveren aan de geslaagden, maar eveneens door de
ambtenaren van elke personeelsdienst van de “klanten” van het OFO die belast zijn met de
inschrijving van hun ambtenaren voor de bedoelde opleidingen.
Gelet op wat voorafgaat leidt de Commissie af dat het OFO vanuit een pragmatisch
oogpunt niet enkel in eigen naam een machtigingsaanvraag indient om het
rijksregisternummer in dit raam te gebruiken, maar dit eveneens doet te behoeve van het
geheel van federale instellingen die deelnemen aan de gecertificeerde opleidingen, bedoeld
bij artikel 1 van de voormelde wet van 22 juli 1993.
De aanvrager, maar ook de klanten van het OFO, bedoeld bij artikel 1 van de voormelde
wet van 22 juli 1993, kunnen dus in het raam van de inschrijvingen voor de gecertificeerde
opleidingen aanspraak maken op een machtiging om het identificatienummer van het
Rijksregister te gebruiken.
B.2. Wet van 8 december 1992 («WVP»)
In toepassing van artikel 4 van de WVP is het identificatienummer van het Rijksregister een
persoonsgegeven waarvan de verwerking slechts is toegestaan voor welbepaalde,
uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. De persoonsgegevens dienen
bovendien toereikend, terzake dienend en niet overmatig te zijn, uitgaande van de
doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.
C. FINALITEIT
Zoals hiervoor verduidelijkt is de ITMA-databank voor de ambtenaren van het OFO een
werkinstrument voor het uitvoeren van hun opdracht, die erin bestaat de gecertificeerde
opleidingen te organiseren.
Het door het OFO beoogde doeleinde bestaat er dus in om in deze databank, die
geïmplementeerd wordt voor de organisatie van de gecertificeerde opleidingen, het
identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken als uniek identificatiemiddel voor de
ambtenaren die deelnemen aan deze opleidingen.
De Commissie stelt vast dat het beoogde doeleinde voor het gebruik van het
identificatienummer van het Rijksregister, met name de unieke identificatie in de ITMAdatabank van de personen de deelnemen of opgeroepen worden om deel te nemen aan de
gecertificeerde opleidingen, welbepaald is, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd in
de zin van artikel 4, §1, 2° van de wet van 8 december 1992.
D. PROPORTIONALITEIT
D.1. Wat betreft het gebruik van het identificatienummer
De aanvrager beroep zich op de noodzaak om het identificatienummer van het Rijksregister
op gecentraliseerde wijze te gebruiken als uniek identificatiemiddel voor de ambtenaren in
de ITMA-databank, wegens het belang in het raam van de organisatie van de
gecertificeerde opleidingen en voor de toepassing van de terzake geldende reglementering,
om zonder enige kans op vergissing of homoniemen, iedere ambtenaar te identificeren
zodat hij kan opgeroepen worden om deel te nemen aan de gekozen opleiding en dus niet
zijn recht op deelname verliest met alle financiële en statutaire gevolgen die verbonden zijn
aan het slagen voor deze opleiding.
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De terzake geldende reglementering voorziet inderdaad dat een ambtenaar dezelfde
gecertificeerde opleiding geen tweede maal mag volgen indien hij er reeds voor geslaagd is
en dat de gecertificeerde opleidingen een in de tijd beperkte geldigheidsduur hebben; met
deze geldigheidsduur wordt ondermeer rekening gehouden bij de bevordering in
weddenschaal en voor het vaststellen van het ogenblik waarop een ambtenaar die een
competentiepremie geniet zich kan inschrijven voor een nieuwe gecertificeerde opleiding2.
Bijgevolg, wanneer een ambtenaar van werkgever veranderd (bijvoorbeeld ingevolge
vrijwillige mobiliteit) nadat hij reeds geslaagd was voor een gecertificeerde opleiding, is het
eveneens aangewezen dat vermeden wordt dat hij zich opnieuw inschrijft voor dezelfde
gecertificeerde opleiding. De deelname aan de gecertificeerde opleidingen is een recht
voor de ambtenaar (artikel 76 van het Koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het
statuut van de Rijksambtenaren).
Het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid is het enige dat bevoegd is om de
getuigschriften die bevestigen dat men geslaagd is voor een gecertificeerde opleiding af te
leveren; rekening houdend met de hierboven verduidelijkte financiële en statutaire gevolgen
die verbonden zijn aan het slagen, dient hij met zekerheid de identiteit te kunnen vaststellen
van de ambtenaar die geslaagd is voor de gecertificeerde opleiding.
Het is eveneens aangewezen alle mogelijke onjuistheden te vermijden in alle hiermee
verbonden gegevensverwerkingen teneinde onterechte betalingen te vermijden die nadien
moeten worden geregulariseerd.
Het ontvangen van een competentiepremie alsook de toekenning van verhogingen in
weddenschaal zijn inderdaad afhankelijk van het slagen voor deze opleidingen (artikelen 33
tot 40 van het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot vaststelling van de weddeschalen der
aan verscheidene federale overheidsdiensten gemene graden en artikelen 2, 5, 6, 10, 11,
12, 14, 24 en 26 van voormeld koninklijk besluit van 10 april 1995). Bovendien hebben de
gecertificeerde opleidingen eveneens een impact op het niveau van het pensioen van de
ambtenaren vermits enerzijds de competentiepremies in aanmerking worden genomen voor
het bepalen van de referentiewedde die als basis dient voor de berekening van het
pensioen en, anderzijds het pensioen berekend wordt op basis van de gemiddelde wedde
over de laatste vijf jaar in de weddenschaal waarin de ambtenaar definitief werd benoemd
(artikel 8 van de Algemene wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen).
De noodzaak van een voorafgaandelijke identificatie van alle ambtenaren terwijl de
gecertificeerde opleidingen georganiseerd worden op basis van vrijwillige inschrijvingen
door de ambtenaren die potentieel kunnen deelnemen aan de opleiding, wordt door de
aanvrager gerechtvaardigd door het feit dat de door het OFO gebruikte methode in het
raam van de implementatie van de ITMA-databank niet deze is van het opnieuw inbrengen
van de gegevens van de ambtenaren maar wel deze van «herkenning» van hun gegevens
«om een ambtenaar op zijn vraag toe te wijzen aan een bepaalde opleiding». In dit opzicht
wordt verduidelijkt dat de in deze databank opgenomen persoonsgegevens van de
ambtenaren slechts operationeel worden indien er een inschrijving is voor deze
opleidingen3.
Bovendien lijkt het belangrijk om dubbele registraties te vermijden en het risico op
homoniemen te beperken door in onderhavig geval het identificatienummer te gebruiken
vermits de gecertificeerde opleidingen openstaan voor een groot aantal betrokkenen, te
weten de ambtenaren van de federale overheidsdiensten, deze van de federale
wetenschappelijke instellingen (in toepassing van het Koninklijk besluit van 30 april 1999 tot
vaststelling van het statuut van het toegevoegd vorsingspersoneel en van het
beheerspersoneel van de wetenschappelijke inrichtingen van de Staat), deze van de
2

De deelname aan de gecertificeerde opleidingen wordt geregeld door de artikelen 35 en volgende van het Koninklijk
besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het Rijkspersoneel
3
Schrijven van 05/09/2006 van de Directeur-generaal «organisatie» van de FOD Personeel en Organisatie
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instellingen van openbaar nut waarvan het personeelsstatuut onder de bevoegdheid valt
van de Minister van ambtenarenzaken ( in toepassing van artikel 11, § 1, 2de lid van de wet
van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut),
deze van de openbare instellingen voor sociale zekerheid (overeenkomstig het Koninklijk
besluit van 24 januari 2002 houdende vaststelling van het statuut van het personeel van de
openbare instellingen van sociale zekerheid dat het Koninklijk besluit van 8 januari 1973 op
hen van toepassing maakt), de stagiairs van niveau A alsook het contractueel personeel
van alle hierboven vermelde overheidsdiensten (in toepassing van het Koninklijk besluit van
11 februari 1991 tot vaststelling van de individuele geldelijke rechten van de personen bij
arbeidsovereenkomst in dienst genomen in de federale overheidsdiensten).
Het gebruik van het stamnummer van de ambtenaren in plaats van het identificatienummer
van het Rijksregister volstaat in onderhavig geval niet vermits niet alle ambtenaren die recht
hebben op een gecertificeerde opleiding noodzakelijkerwijze over een stamnummer
beschikken.
Bijgevolg kan enkel het rijksregisternummer gebruikt worden als uniek identificatienummer
in het raam van het beheer van de ITMA-databank teneinde de betrokkenen op een zekere
wijze te identificeren, tenzij het OFO voor zijn databank een specifiek sectoraal
identificatiemiddel zou creëren dat verschilt van het Rijksregister. Deze laatste hypothese
lijkt niet onontbeerlijk aangezien de door het OFO in het raam van de organisatie van de
gecertificeerde opleidingen verwerkte gegevens geen gevoelige gegevens zijn in de zin van
de artikelen 6 tot 8 van de privacywet.
De Commissie stelt dus vast dat gelet op de finaliteit het gebruik van het
identificatienummer van het Rijksregister conform is aan artikel 4, §1, 3° van de WVP
D.2. Wat betreft de duur waarvoor het gebruik wordt gevraagd
De aanvrager wenst het nummer voor onbepaalde tijd te gebruiken.
De aanvrager zal ieder jaar een brief sturen aan de externe gebruikers van de ITMAdatabank (personeelsdiensten van de «klanten») om hen te vragen om een gemotiveerde
aanvraag in te dienen voor het vernieuwen van hun toegang tot ITMA om zodoende
jaarlijks de relevantie na te gaan van de bestaande toegangsmachtigingen tot ITMA en
aldus ongebruikte toegangsmachtigingen te vermijden en bijgevolg het aantal
toegangsmachtigingen tot ITMA te beperken tot deze die noodzakelijk en relevant zijn.
De organisatie van de gecertificeerde opleidingen en het afleveren van de attesten aan de
geslaagden is op zich geen opdracht die beperkt is in de tijd. De aanvrager moet dus zo
lang kunnen beschikken over het identificatienummer van het Rijksregister van de
potentiële deelnemers aan de gecertificeerde opleidingen als de betrokkenen moeten
opgenomen blijven in de databank ITMA die gebruikt wordt voor de organisatie van de
gecertificeerde opleidingen.
De Commissie stelt vast dat in het licht van het doeleinde waarvoor de toegang wordt
gevraagd, een machtiging voor onbepaalde duur noodzakelijk is (artikel 4, §1, 3° van de
WVP). De Commissie is overigens tevreden over het initiatief van de aanvrager om
jaarlijks de toegangsmachtigingen tot de ITMA-databank te controleren op hun relevantie.
D.3. Wat betreft de bewaartermijn
De aanvrager bewaart de gegevens zolang dit noodzakelijk is voor de organisatie van de
gecertificeerde opleidingen.
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Vanaf het ogenblik dat een potentiële deelnemer aan de gecertificeerde opleidingen zijn
recht op deelname verliest door bijvoorbeeld overlijden, afdanking, afzetting, ontslag of
toelating tot het pensioen, zal de aanvrager de gegevens van deze persoon uit de ITMAdatabank moeten verwijderen. Evenwel kan een bewaartermijn van 5 jaar van de gegevens
van de bedoelde personen na het voorval dat aan de basis ligt van het verlies van het recht
op deelname (toelating tot het pensioen, ontslag, afdanking, overlijden….) als niet
overmatig beschouwd worden indien deze bewaartermijn bedoeld is voor het uitvoeren van
statistische studies over de door het OFO georganiseerde gecertificeerde opleidingen of
voor het beantwoorden van vragen van de betrokken ambtenaren die deelgenomen hebben
aan de opleidingen.
Voor statistische studies wordt het gebruik van anonieme gegevens aangeraden. Indien
zulks onmogelijk is mogen gecodeerde gegevens gebruikt worden. Inderdaad, bij
verwerkingen voor statistische doeleinden wordt elk gebruik van informatie die verkregen
werd voor het nemen van een beslissing of maatregelen ten aanzien van de bepaalde
persoon die het voorwerp uitmaakt van de statistische studie, uitgesloten.
De Commissie stelt vast dat voor zover deze voorwaarde wordt nageleefd, de
bewaartermijn conform is aan de vereisten van artikel 4, §1, 5° van de WVP.
D.4. Intern gebruik en/of mededeling aan derden
Het OFO zal het identificatienummer van het Rijksregister intern gebruiken als uniek
identificatiemiddel van de deelnemers aan de door het OFO georganiseerde opleidingen,
ondermeer met het oog op een correct beheer bij het OFO van de bij de testen behaalde
resultaten (opmaak van de getuigschriften) en van de individuele opleidingstrajecten van
elke ambtenaar (overeenkomstig de hierboven vermelde toepasselijke reglementering)
Een extern gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister is eveneens voorzien
in die mate dat in het raam van de organisatie van de gecertificeerde opleidingen aan de
aangeduide personen van elke personeelsdienst die klant is bij het OFO, een toegang
wordt verleend tot de ITMA-databank en bijgevolg tot de rijksregisternummers van de hierin
opgenomen personen. De bedoelde personen zullen evenwel enkel toegang verkrijgen tot
de gegevens van hun respectievelijke personeelsleden.
Dit extern gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister is gerechtvaardigd in de
mate dat deze personen op een gedecentraliseerde wijze het opleidingstraject
(inschrijvingen, rechtvaardiging van de afwezigheden) alsook de opvolging (opstellen van
rapporten met de resultaten die zullen gekoppeld worden aan hun bestanden zodat een
efficiënt beheer van de betalingen van de premies mogelijk wordt) van hun personeel
moeten kunnen beheren.
D.5. Netwerkverbindingen
Volgens artikel 8 van de WRR wordt onder netwerkverbinding de uitwisseling van
persoonsgegevens tussen databanken op basis van het identificatienummer van het
Rijksregister verstaan.
Op basis van de in het aanvraagformulier verstrekte informatie alsook de door de
afgevaardigde ambtenaren verstrekte mondelinge toelichting, blijkt dat er
netwerkverbindingen zullen tot stand komen tussen het OFO en de verschillende
personeelsdiensten van de openbare instellingen die «klant» zijn van het OFO (onder
voorbehoud van een ad hoc machtiging door het Sectoraal comité voor de Federale
Overheid (cfr. punt A.1. hierboven)).
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De Commissie vestigt op dit punt eveneens de aandacht van de aanvrager op het feit dat
artikel 8, §1, 4de lid, tot regeling van de netwerkverbindingen, niet van toepassing is op de
netwerkverbindingen en de mededelingen van gegevens waarvoor een machtiging wordt
verleend door een Sectoraal comité dat opgericht is in de schoot van de Commissie voor
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (artikel 8, §1, 5de lid van de WRR).
Op het vlak van de externe netwerkverbindingen blijkt uit het aanvraagformulier dat deze
zullen tot stand komen met de volgende externe gebruikers van de ITMA-databank:
1. ambtenaren van de personeelsdiensten van de FOD’s en openbare instellingen via
WEBGUI of VPN-SSL
2. FOD Financiën via een LAN to LAN verbinding
3. ambtenaren van de FOD Volksgezondheid die toegang hebben tot ITMA in het
kader van het project MEDEX (FTP protocol)
4. ambtenaren van SELOR in het kader van het project e-recruitment (FTP protocol)
Strikt vanuit het oogpunt van het gebruik van het rijksregisternummer zijn de onder de
punten 1 en 2 vermelde netwerkverbindingen aanvaardbaar voor zover dit gebeurt
overeenkomstig de modaliteiten van onderhavige beraadslaging en dus enkel in het raam
van het doeleinde van organisatie van de gecertificeerde opleidingen.
Voor wat de onder de punten 3 en 4 vermelde netwerkverbindingen betreft, komt het de
Commissie voor dat deze het kader van de gecertificeerde opleidingen te buiten gaan.
Indien de databank van de aanvrager met het oog op andere functionaliteiten voor andere
instanties nuttig is, dan zal daartoe een ander dossier bij de Commissie moeten ingediend
worden.
E. BEVEILIGING
E.1. Consulent inzake informatieveiligheid en informatieveiligheidsbeleid
E.1.1. Wat betreft het OFO
De aanvrager heeft de identiteit van de door het OFO aangeduide consulent inzake
informatieveiligheid meegedeeld. Het gaat om een persoon die als netwerkbeheerder
werkzaam is in de dienst ICT van de FOD Personeel en Organisatie. Hij heeft ondermeer
als opdracht om het operationeel karakter van de interne infrastructuur van het OFO en de
veiligheid van de in de ITMA-databank opgeslagen gegevens te verzekeren.
De informatie die aan de Commissie werd verstrekt, wijst er echter op dat:
•

er een onverenigbaarheid bestaat met de andere werkzaamheden die de betrokken
persoon bij de aanvrager verricht;

•

hij niet over de nodige onafhankelijkheid beschikt om de functie van consulent
inzake informatieveiligheid uit te oefenen;

Op basis van de beschikbare informatie is de voorgestelde persoon dan ook niet
aanvaardbaar voor de Commissie.
De Commissie herinnert aan de verplichting volgens dewelke een consulent inzake
informatieveiligheid een informatieveiligheidsbeleid moet opstellen waarin alle
veiligheidsaspecten worden opgesomd en beschreven.
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Wat dit betreft wordt de aandacht erop gevestigd dat de informatieveiligheid niet beperkt is
tot de technische beveiliging op informaticavlak. Zij omvat ondermeer veiligheidsvereisten
ten opzichte van het personeel, een fysieke beveiliging van de omgeving, een
toegangsbeveiliging, de ontwikkeling en het onderhoud van het systeem, een
continuïteitsbeleid, een interne en externe controle, een beheer van de communicatie- en
dienstprocessen,… .
Teneinde de naleving van de wet op de verwerking van persoonsgegevens met betrekking
tot de informatieveiligheid alsook de onafhankelijkheid van de consulent inzake
informatieveiligheid te kunnen evalueren werd de op de website beschikbare vragenlijst
‘Evaluatieformulier voor elkeen die toegang tot of verbinding met het Rijksregister vraagt en
aangaande de referentiemaatregelen voor de beveiliging van elke verwerking van
persoonsgegevens’ per post aan de aanvrager toegestuurd om behoorlijk ingevuld en
ondertekend te worden.
De vragenlijst verwijst naar de ‘Referentiemaatregelen voor de beveiliging van elke
verwerking van persoongegevens’ die aanbevolen worden door de Commissie voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer en die eveneens beschikbaar zijn op de
website.
E.1.2. Wat betreft de «klanten» van het OFO, bedoeld bij artikel 1 van de voormelde wet
van 22 juli 1993
Noch de identiteit van de consulenten inzake informatieveiligheid die aangeduid werden bij
de «klanten» van het OFO, noch de informatieveiligheidsplannen die opgesteld werden
binnen deze organisaties, werden meegedeeld aan de Commissie.
E.2. Personen die toegang hebben tot het identificatienummer en lijst van deze
personen
Op de bladzijden 8 en 9 van de aanvraag wordt vermeld dat op intern vlak bij de FOD P&O
de IT-verantwoordelijke, de ontwikkelaars en helpdeskmedewerkers van de IT-dienst en de
secretarissen en opleidingbeheerders van de productie-eenheden van het OFO toegang
zullen hebben tot het identificatienummer van het Rijksregister van de betrokkenen in de
mate dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun opdracht.
Er wordt eveneens vermeld dat op extern vlak bij het OFO het Rijksregisternummer zal
meegedeeld worden aan de personen die aangeduid werden bij elke personeelsdienst van
de klanten van het OFO in de mate dat deze toegang zullen krijgen tot de ITMA-databank.
Deze personen zullen dan enkel toegang krijgen tot de gegevens van hun respectievelijke
personeelsleden.
Dit beantwoordt aan het standpunt dat terzake gehuldigd wordt door de Commissie, met
name dat in de schoot van de organisatie die de machtiging verkrijgt de toegang moet
verleend worden op basis van functionele criteria en niet op basis van organisatorische.
Zoals voorgeschreven door artikel 12 WRR moet de aanvrager een lijst opstellen waarop
de personen vermeld staan die toegang hebben tot de informatie van het Rijksregister en
het identificatienummer gebruiken. Deze lijst zal voortdurend geactualiseerd en ter
beschikking van de Commissie gehouden worden.
Bovendien moeten de personen die op deze lijst worden opgenomen een verklaring
ondertekenen waarin zij zich ertoe verbinden de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van
de informatiegegevens te bewaren.
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OM DEZE REDENEN
de Commissie
1° machtigt het OFO en zijn klanten, bedoeld bij artikel 1 van de voormelde wet van 22 juli
1993 en waarvan de lijst bij de onderhavige beraadslaging zal gevoegd worden, om onder
de in onderhavige beraadslaging vermelde voorwaarden voor onbepaalde duur gebruik te
maken van het identificatienummer van het Rijksregister met het oog op het realiseren van
het onder punt C vermelde doeleinde.
Deze machtiging zal evenwel slechts uitwerking krijgen ten overstaan van elke betrokken
gemachtigde nadat de Commissie voor elke betrokken gemachtigde op basis van de door
deze laatste verstrekte stukken en inlichtingen heeft vastgesteld dat:
-

een consulent inzake informatieveiligheid werd aangesteld die de nodige
waarborgen biedt;
de betrokkene beschikt over een degelijk informatieveiligheidsbeleid (cfr. punt
E.1.1..

2° bepaalt dat de vragenlijst met betrekking tot de informatieveiligheidsstatus, die door de
Commissie aan het OFO wordt gestuurd, respectievelijk door het OFO en zijn klanten
waarheidsgetrouw moet worden ingevuld en teruggestuurd aan de Commissie. De
Commissie zal de ontvangst bevestigen en behoudt zich het recht voor om, indien daartoe
aanleiding bestaat, hierop later te reageren.
3° bepaalt eveneens dat het OFO aan zijn klanten geen toegangsmachtigingen tot zijn
ITMA-databank mag verlenen vooraleer de onderhavige beraadslaging uitwerking heeft
gekregen voor de bedoelde klanten. Het OFO zal desgevallend het bewijs hiervan aan zijn
klanten moeten vragen.
De administrateur,

(get.) Jo BARET

De ondervoorzitter,

(get.) Willem DEBEUCKELAERE

Voor eensluidend verklaard afschrift :

Jo BARET
Administrateur 21.12.2006
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Bijlage bij de beraadslaging nr. /2006 van 20 december 2006

1° de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten en de
diensten die ervan afhangen;
2° het burgerpersoneel van het Ministerie van Landsverdediging of van elke andere benaming die
het zou opvolgen;
3° de volgende rechtspersonen van publiek recht :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de Regie der gebouwen;
het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen;
het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau;
Belgisch Instituut voor normalisatie;
de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging;
het Nationaal Geografisch Instituut;
het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers;
de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen;
de Commissie voor het Bank-, en Financie- en Assurantiewezen;
de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid;
het Fonds voor arbeidsongevallen;
het Fonds voor beroepsziekten;
de Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden;
de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering;
de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen;
de Pool van zeelieden ter koopvaardij;
de Rijksdienst voor de kinderbijslag voor werknemers;
de Rijksdienst voor sociale zekerheid;
de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;
het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen;
het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering;
de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie;
de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening;
de Rijksdienst voor pensioenen;
de Kruispuntbank van de sociale zekerheid;
het Federaal Planbureau;
het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen;
de Pensioendienst voor de overheidssector;
Agentschap voor de oproepen tot de hulpdiensten;
het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidproducten.
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