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BETREFT :

de aanvraag van het Ministerie van het Waals Gewest, Directoraat-generaal
Economie en werk, Afdeling Economische Inspectie, om toegang tot de
informatiegegevens van het Rijksregister te verkrijgen en om het
identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken met het oog op de
toepassing van o.a. de wetten en decreten met betrekking tot de
investeringspremie.

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 Ministerie van het Waals Gewest, Directoraat-generaal
Economie en werk, Afdeling Economische Inspectie, ontvangen op 16 juni 2005;
Gelet op de aanvraag van het technisch en juridisch advies op 27 juni 2005;
Gelet op het juridisch en technisch advies van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse
Zaken, ontvangen op 26 juli 2005;
Gelet op het verslag van de voorzitter;
Beslist op 27 juli 2005 , na beraadslaging, als volgt:
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I.
VOORWERP VAN DE AANVRAAG.
----------------------------------------------------------De aanvraag heeft tot doel om het Ministerie van het Waals Gewest, Directoraat-generaal
Economie en Werk, Afdeling Economische Inspectie, hierna de aanvrager genoemd, te machtigen
om:
-

-

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°, 2° en 5°, 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)

met het oog op de toepassing van o.a. de wetten en decreten met betrekking tot de
investeringspremie

II.
ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG.
-----------------------------------------------------------A. TOEPASSELIJKE WETGEVING.
A.1. Wet van 8 augustus 1983 (WRR).
Overeenkomstig artikelen 5, eerste lid, 1°, en 8 WRR wordt de machtiging, om toegang te
verkrijgen tot of om mededeling te bekomen van 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 Belgische openbare
overheden voor de informatiegegevens die zij gemachtigd zijn te kennen uit hoofde van een wet,
een decreet of een ordonnantie.
Het decreet van het Waals Gewest van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten
gunste van kleine en middelgrote ondernemingen, - dat voor wat de aanmoediging van de
tewerkstelling in kleine en middelgrote bedrijven betreft in belangrijke mate de bepalingen
dienaangaande in de wet van 4 augustus 1978 op de economische heroriëntering, vervangt - heeft
tot doel om bij te dragen tot de duurzame ontwikkeling van het Gewest. Dit gebeurt door incentives
toe te kennen aan de kleine of middelgrote onderneming die een investeringsprogramma doorvoert
of die één of meerdere verrichtingen doorvoert die op bepalende wijze bijdragen tot de duurzame
ontwikkeling (artikel 1, eerste lid) . De incentives nemen de vorm aan van premies, een vrijstelling
van onroerende voorheffing of een combinatie van die verschillende incentivevormen (artikel 2).
De financiering geschiedt door de betrokken overheid met inachtneming van de budgettaire
mogelijkheden. Het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2004 tot uitvoering van het decreet
van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote
ondernemingen, regelt de praktische modaliteiten voor de toekenning en het behoud van de
betrokken incentives.
Het decreet van het Waals Gewest van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten
gunste van grote ondernemingen, en zijn uitvoeringsbesluit, het besluit van 6 mei van de Waalse
regering tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives
ten gunste van grote ondernemingen, werken voor grote ondernemingen een gelijkaardige regeling
uit.
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Tijdens een overgangsfase zullen ook nog een aantal bepalingen van de:
-

-

wet van 30 december 1970 betreffende de economische expansie, die in een
tegemoetkoming voor investeringen voorziet en het uitvoeringsbesluit, het besluit van de
Waalse regering van 8 november 2000 tot uitvoering van de artikelen 2, 12, 16 en 38 van de
wet van 30 december 1970 betreffende de economisch expansie;
wet van 4 augustus 1978 tot economische heroriëntering, die o.a. in een investeringspremie
voorziet en het uitvoeringsbesluit, het besluit van de Waalse regering van 21 mei 1999 tot
uitvoering van de artikelen 32.2,32.4, 32.7 en 32.14 van de wet van 4 augustus 1978 tot
economische heroriëntering;

van toepassing blijven.
De toepassing van de hierboven vermelde wetten, decreten en uitvoeringsbesluiten, vereist de
controle van een aantal persoonsgegevens.
De aanvrager komt als Belgische openbare overheid op grond van artikel 5, eerste lid, 1°, WRR 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 en het
identificatienummer 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.
B. FINALITEIT.
B.1. Een reeks wettelijke en decretale bepalingen voeren een investeringspremie in:
-

zowel het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van
kleine en middelgrote ondernemingen, als van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de
gewestelijke incentives ten gunste van grote ondernemingen bevatten een quasi identieke
bepaling in artikel 5, § 1, die het volgende zegt:
• “De regering kan een investeringspremie verlenen aan de kleine of middelgrote
ondernemingen die één van de volgende investeringsprogramma’s verwezenlijkt:
1° een investeringsprogramma dat bijdraagt in de oprichting of de ontwikkeling van de
kleine of middelgrote onderneming, de verhoging van de toegevoegde
productiewaarde, het scheppen van werkgelegenheid of de bescherming van het
milieu;…”
• “De regering kan een investeringspremie verlenen aan de grote onderneming waarvan
het investeringsprogramma één van de volgende doelstellingen verwezenlijkt:
1° bijdragen in de oprichting of de ontwikkeling van de grote onderneming, de
verhoging van de toegevoegde productiewaarde, het scheppen van werkgelegenheid
of de bescherming van het milieu;…”
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-

artikel 10 van de wet van 30 december 1970 betreffende de economische expansie, zegt,
voor wat het Waals Gewest betreft:
“De tegemoetkomingen, voorzien in onderhavige afdeling, zijn van toepassing op de in
artikel 2 bepaalde investeringsverrichtingen, uitgevoerd in ontwikkelingszones en die
rechtstreeks bijdragen tot het creëren van nieuwe activiteiten en arbeidsplaatsen, of het
nu om nieuwe ondernemingen gaat of om uitbreiding van bestaande ondernemingen.”
Het uitvoeringsbesluit van 8 november 2000 kwalificeert één van deze tegemoetkomingen
als investeringspremie (artikel 1, 6°)

-

artikel 32.2., § 1, van de wet van 4 augustus 1978 bepaalt, voor wat het Waals Gewest,
betreft:
“De aanmoedigingen die voorzien zijn, onder andere middelen, om bij te dragen tot de
socio-economische ontwikkeling van het Waals Gewest worden toegekend krachtens
contracten afgesloten tussen, enerzijds, het Waals Gewest, en anderzijds, elke natuurlijke
of rechtspersoon van privaat of publiek recht, die er zich toe verbindt een of meer
verrichtingen uit te voeren die bijdragen tot de verwezenlijking van een duurzame
ontwikkeling en tot de aanmoediging van het scheppen van werkplaatsen.”

In alle gevallen is het scheppen van banen één van de doorslaggevende elementen bij het
toekennen van de investeringspremie en het latere behoud ervan. Ten einde de reglementeringen
en hun uitvoeringsbesluiten correct toe te passen zal de aanvrager dus o.a. moeten controleren of
deze vooropgestelde tewerkstelling werd bereikt en vervolgens gedurende een zekere periode
werd gehandhaafd (zie de artikelen 16 en 17 van het besluit van de Waalse Regering van 21 mei
1999, de artikelen 17 en 18 van het besluit van de Waalse Regering van 8 november 2000, artikel
17 van de besluiten van de Waalse Regering van 6 mei 2004). Hierbij is het van bijzonder belang
dat er wordt nagegaan of er daadwerkelijke banen worden gecreëerd en er niet louter een
verschuiving van personeel plaats vond tussen ondernemingen die onderling verbonden zijn.
Het nagestreefde doeleinde is welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd in de zin
van art. 4, § 1, 2°, WVP.
B.2. Krachtens artikel 2 van het koninklijk besluit van 16 januari 2002 tot uitbreiding van het
netwerk van de sociale zekerheid tot sommige overheidsdiensten en openbare instellingen van de
Gemeenschappen en Gewesten, met toepassing van artikel 18 van de wet van 15 januari 1990
houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, hebben de
overheidsdiensten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen, alsook de openbare instellingen
met rechtspersoonlijkheid die onder de Gemeenschappen en Gewesten ressorteren, toegang tot
de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, voor zover de opdrachten van deze
overheidsdiensten en –instellingen betrekking hebben op bepaalde aangelegenheden vermeld in
de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, waaronder, onder andere,
de aangelegenheid betreffende de programma’s voor wedertewerkstelling van de
uitkeringsgerechtigde volledig werklozen en van de daarmee gelijkgestelde personen.
Om door het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid gemachtigd te kunnen worden om
toegang te hebben tot de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, moeten de overheidsdiensten
of –instellingen die onder de Gemeenschappen en de Gewesten ressorteren, overeenkomstig
artikel 4, 2° en 3°, van het besluit van 16 januari 2002, voorafgaandelijk gemachtigd zijn door het
Sectoraal Comité van het Rijksregister om toegang te hebben tot de informatiegegevens van het
Rijksregister van de natuurlijke personen en het identificatienummer ervan te gebruiken.
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De aanvrager verricht de controles in het licht van het doeleinde B.1. aan de hand van:
-

de ingevulde RSZ-attesten of –aangiften (artikel 17 van het besluit van de Waalse Regering
van 21 mei 1999 en artikel 18 van het besluit van de Waalse Regering van 8 november
2000);
de multifunctionele aangiften bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (artikel 17 van
de besluiten van de Waalse Regering van 6 mei 2004). In datzelfde artikel wordt verder
gezegd dat indien het bestuur toegang tot die gegevens heeft, dus tot de Kruispuntbank van
de Sociale Zekerheid, de Minister de onderneming kan vrijstellen om die gegevens over te
maken.

Zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden van het Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid
en de beoordelingen en beslissingen die dit comité in het kader van die bevoegdheden zou
moeten uitspreken, is het duidelijk dat de toegang tot de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
het administratieve werk aanzienlijk zou vergemakkelijken, de betrouwbaarheid van de verzamelde
informatie zou verhogen en zou bijdragen tot een snellere en efficiëntere behandeling van de
dossiers. Ook voor de begunstigde van de premie zou dit positieve gevolgen hebben vermits hij
niet langer de nodige bewijsstukken aan de aanvrager zou moeten bezorgen.
Hieruit volgt dat de nagestreefde doeleinden welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en
gerechtvaardigd zijn in de zin van art. 4, § 1, 2° van de wet van 8 december 1992.
C. PROPORTIONALITEIT.
C.1. Ten opzichte van de gegevens
C.1.1. De aanvrager wenst toegang tot de informatiegegevens vermeld in artikel 3, eerste lid, 1°,
2° en 5°, WRR, namelijk:
-

de naam en voornamen;
de geboorteplaats en –datum;
de hoofdverblijfplaats.

Deze gegevens zijn noodzakelijke informatiegegevens om een werknemer voldoende nauwkeurig
te identificeren zodat men hem kan volgen met het oog op de toepassing van de reglementering
met betrekking tot de investeringspremie. Er moet immers over gewaakt worden dat een
werknemer slechts 1 keer wordt aangerekend wanneer hij voor verschillende aan elkaar gelieerde
ondernemingen werkt of heeft gewerkt.
De Commissie stelt vast dat met het oog op de correcte toepassing van de reglementering vermeld
in punt B, de toegang voor wat de persoonsgegevens vermeld in artikel 3, eerste lid, 1°, 2° en 5°,
WRR betreft, in overeenstemming is met artikel 4, § 1, 3°, WVP.
C.1.2. De aanvrager wenst tevens toegang tot de historiek van de gegevens, meer in het bijzonder
tot de opeenvolgende wijzigingen gedurende een periode van 10 jaar.
Met het oog op de handhaving van de toegekende investeringspremie moet de aanvrager een
aantal elementen controleren over een periode die zich kan uitstrekken over 10 jaar.
-

bijvoorbeeld: besluit van de Waalse Regering van 8 november 2000:
- het investeringsprogramma moet uiterlijk 4 jaar na de datum van de ontvangst van de
premieaanvraag eindigen (artikel 9);
- de verhoging van de tewerkstelling wordt bepaald in functie van het aanvankelijke
personeelsbestand dat gelijk is aan de gemiddelde tewerkstelling van de 4 kwartalen
die voorafgaan aan de datum van de ontvangst van de premieaanvraag of aan de
indiening van het dossier (artikel 11);
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- de doelstelling inzake tewerkstelling moet bereikt worden tijdens het door het bedrijf
vastgestelde referentiekwartaal d.w.z. niet eerder dan het kwartaal dat volgt op de
indiening van het dossier of de ontvangst van de premieaanvraag en uiterlijk 2 jaar na
het einde van het investeringsprogramma (artikel 17)
- de doelstelling inzake tewerkstelling moet gemiddeld tijdens 16 kwartalen gehandhaafd
worden (artikel 17).
-

bijvoorbeeld: besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2004 (grote ondernemingen):
- het personeelsbestand is het jaargemiddelde van het aantal werknemers met een
arbeidsovereenkomst in alle bedrijfszetels van de onderneming berekend op basis van
de multifunctionele aangiften bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid over de
vier kwartalen die aan de indiening van de aanvraag voorafgaan (artikel 3, 2°);
- de beslissing tot toekenning van een premie heeft als bijlage een overeenkomst waarin
o.a. de begin- en einddata van het investeringsprogramma zijn opgenomen (artikel 12,
tweede lid, 3°);
- de werkgelegenheidsdoelstelling moet bereikt worden tijdens het referentiekwartaal dat
zich situeert uiterlijk 2 jaar na het einde van het investeringsprogramma (artikel 17,
eerste lid, 1°);
- de werkgelegenheidsdoelstelling moet gehandhaafd worden tijdens 16 kwartalen met
inbegrip van het referentiekwartaal (artikel 17, eerste lid, 2°)

De Commissie is dan ook van oordeel dat de gevraagde toegang tot de opeenvolgende
wijzigingen gedurende een periode van 10 jaar in overeenstemming is met artikel 4, § 1, 3°, WVP.
C. 2. Gebruik van het identificatienummer
Aan de hand van het identificatienummer van het Rijksregister, dat een uniek nummer is, kan een
persoon, in combinatie met zijn naam en geboortedatum, zonder enige marge van vergissing
geïdentificeerd worden. Dit is wel van belang met het oog op een correcte toepassing van de
bepalingen met betrekking tot de investeringspremie waar homoniemen, fouten in de naam, de
geboortedatum en het adres tot verwarring en eventueel misbruiken zouden kunnen leiden.
Met het oog op de eventuele toegang tot het netwerk van de sociale zekerheid wordt vastgesteld
dat het identificatienummer van het Rijksregister het enige identificatiemiddel is dat de
Kruispuntbank gebruikt (cf. artikel 8 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en
organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid).
De Commissie stelt vast dat de aanvraag voor wat het gebruik van het identificatienummer betreft,
in overeenstemming is met artikel 4, § 1, 3°, WVP.
C.3. Ten opzichte van de frequentie en de duur waarvoor de toegang/ het gebruik gevraagd
worden
C.3.1. Er wordt een driemaandelijkse toegang gevraagd.
Wanneer bedrijven fusioneren of opgeslorpt worden of wanneer bedrijven nauw gelieerd zijn met
elkaar is het noodzakelijk dat de aanvrager controleert of dezelfde werknemer niet in meerdere
ondernemingen tewerkgesteld is zodat hij meerdere keren in rekening wordt gebracht.
De Commissie stelt vast dat een driemaandelijkse toegang vereist is opdat de aanvrager zijn
doeleinden zou kunnen realiseren (artikel 4, § 1, 3°, WVP).
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C.3.2. Zowel de toegang als het gebruik worden voor onbepaalde duur gevraagd.
De werking in de tijd van de wetten en decreten naar dewelke de aanvrager verwijst, wordt niet
nader omschreven. Dit betekent dat de taken die de aanvrager ter uitvoering ervan verricht,
evenmin in de tijd beperkt zijn.
De Commissie stelt vast dat in het licht van de doeleinden waarvoor de toegang en het gebruik
worden gevraagd, een machtiging voor onbepaalde duur noodzakelijk is (art. 4, § 1, 3° WVP).
C.4. Ten opzichte van de bewaartermijn
De aanvrager stelt een bewaartermijn van maximaal 10 jaar voorop, zonder dat deze nader
toegelicht wordt.
Uit de mondeling verstrekte toelichting blijkt dat deze termijn ingegeven is door dezelfde
overwegingen als deze die gehanteerd worden om toegang tot de opeenvolgende wijzigingen van
de gegevens gedurende een periode van 10 jaar te rechtvaardigen (zie punt C.1.2.).
In het licht van wat de Commissie in punt C.1.2. vaststelde is de voorgestelde bewaartermijn
aanvaardbaar.
C.5. Intern gebruik en/of mededeling aan derden
De gegevens die door de aanvrager uit het Rijksregister verkregen worden, zullen volgens de
aanvrager uitsluitend intern gebruikt worden.
De Commissie stelt vast dat de aanvrager evenwel vergeet te vermelden dat hij, voor zover hij
toegang krijgt tot het netwerk van de sociale zekerheid, het identificatienummer van het
Rijksregister wel zal meedelen aan een derde, namelijk de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid, met het oog op het bekomen van bepaalde gegevens via deze laatste.
De Commissie stelt vast dat dit, rekening houdend met de doeleinden, aanvaardbaar is (artikel 4, §
1, 3° WVP).
C. 6. Netwerkverbindingen
Volgens de uitleg, verstrekt in de aanvraag, wordt er alleen een netwerkverbinding met de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid in het vooruitzicht gesteld.
De Commissie vestigt er de aandacht op dat indien er later andere netwerkverbindingen mochten
tot stand komen:
- de aanvrager de Commissie daarvan onmiddellijk op de hoogte moet brengen;
- het identificatienummer van het Rijksregister slechts gebruikt kan worden in relaties met
derden voor zover deze laatste eveneens gemachtigd zijn om dit nummer te gebruiken.
D. BEVEILIGING.
D.1. Consulent inzake informatieveiligheid
De identiteit van de consulent inzake informatieveiligheid werd meegedeeld.
De informatie die de aanvrager m.b.t. deze consulent verstrekte is te summier opdat de Commissie
een oordeel zou kunnen vellen over het eventueel bestaan van onverenigbaarheden in zijnen
hoofde.
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De consulent inzake informatieveiligheid moet waken over alle aspecten van de
informatieveiligheid waarvan de informaticaveiligheid één aspect is. Als de betrokkene er
hoofdzakelijk mee belast is om het informaticasysteem van de aanvrager te beveiligen, kan
moeilijk verwacht worden dat hij in zijn hoedanigheid van consulent zijn eigen werk controleert.
De aanvrager moet de Commissie hieromtrent nadere informatie verstrekken.
D.2. Informatieveiligheidsplan
Er wordt geen informatieveiligheidsplan in de strikte zin van het woord, opgesteld door de
consulent inzake informatieveiligheid, voorgelegd.
Er wordt in de aanvraag vermeld dat het veiligheidsplan in voorbereiding is.
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.
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 met betrekking tot de operatoren 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.
De Commissie wenst in het bezit gesteld te worden van het plan inzake informatieveiligheid
opgesteld door de consulent inzake informatieveiligheid, waarin alle facetten m.b.t. de
informatieveiligheid opgenomen zijn.
De Commissie vestigt er de aandacht op dat, in de mate dat andere diensten van het Ministerie
van het Waals Gewest gemachtigd zijn of zullen gemachtigd worden, het aangewezen is om op
het niveau van het Ministerie een veiligheidsplan uit te werken wat de duidelijkheid en coherentie
in die materie alleen maar kan ten goede komen.
D.3. Personen die toegang hebben tot de informatiegegevens/ en lijst van deze personen
De toegang tot de informatiegegevens en het gebruik van het identificatienummer van het
Rijksregister zijn beperkt tot die personeelsleden van de aanvrager die deel uitmaken van de
dienst die belast is met het beheer en de controle van de dossiers betreffende de toekenning van
investeringspremies.
De aanvrager moet, zoals voorgeschreven door artikel 12 WRR, een lijst opstellen die ter
beschikking wordt gehouden van de Commissie, met de personen die toegang hebben tot het
Rijksregister en die het identificatienummer van het Rijksregister gebruiken. Deze lijst zal
voortdurend geactualiseerd worden.
De personen die op deze lijst worden opgenomen zullen daarenboven een verklaring
ondertekenen waarin zij zich ertoe verbinden de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van de
informatiegegevens waartoe zij toegang krijgen, te bewaren.
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OM DEZE REDENEN,
De Commissie
machtigt het Ministerie van het Waals Gewest, Directoraat-generaal Economie en werk, Afdeling
Economische Inspectie, met het oog op de realisatie van de doeleinden vermeld onder punt B en
onder de voorwaarden uiteengezet in de beraadslaging:
- om toegang te hebben tot de informatiegegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, 1°, 2° en
5°, WRR evenals tot de opeenvolgende wijzigingen gedurende een periode van 10 jaar;
- om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken.
Deze machtiging zal evenwel slechts uitwerking krijgen nadat het Ministerie van het Waals
Gewest, Directoraat-generaal Economie en werk, Afdeling Economische Inspectie, aan de
Commissie:
- zoals aangegeven onder punt D.1. nadere informatie meedeelt met betrekking tot de
consulent inzake informatieveiligheid die werd aangesteld;
- een informatieveiligheidsplan, opgesteld door de consulent inzake informatieveiligheid
voorlegt, waarin rekening wordt gehouden met de opmerkingen geformuleerd in het punt
D.2..
bepaalt dat wanneer zij het Ministerie van het Waals Gewest, Directoraat-generaal Economie en
werk, Afdeling Economische Inspectie, een lijst met minimale veiligheidsvereisten toestuurt deze
laatste deze lijst waarheidsgetrouw zal moeten invullen en terugbezorgen aan de Commissie. In
het licht van dit antwoord zal de verleende machtiging eventueel herbekeken worden.

De administrateur,

De voorzitter,

(get.) Jo BARET

(get.) Michel PARISSE
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