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Sectoraal comité van het Rijksregister

Beraadslaging RR nr 64/2009 van 7 oktober 2009

Betreft: Beraadslaging tot aanpassing van de beraadslaging RR nr. 21/2009 van 25 maart 2009
(RN/MA/08/072)

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 het verslag van de Voorzitter;
Beslist op 7 oktober 2009, na beraadslaging, als volgt:

.
.
.

Beraadslaging RN 64 /2009 - 2/2

Het Comité beslist om aan de beraadslaging RR nr. 21/2009 de volgende punten toe te voegen:
I.1. Elke aanvraag om te genieten van de eenmalige machtiging dient, op straffe van nietontvankelijkheid:


behoorlijk ondertekend door de bevoegde organen, gericht te worden aan de Comités van
de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid en dat van het Rijksregister;



vergezeld te zijn van op de website gepubliceerde vragenlijst betreffende de veiligheid en de
consulent inzake informatieveiligheid;

Het Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid zal in zijn naam en in naam
van het Sectoraal comité van het Rijksregister een ontvangstmelding van de aanvraag bezorgen.
I.2. De aanvrager zal slechts gemachtigd worden tot het verkrijgen van toegang of koppeling met
het Rijksregister op voorwaarde dat hij een gunstig advies heeft bekomen vanwege het Sectoraal
comité van de Sociale Zekerheid en de Gezondheid betreffende de veiligheidsmaatregelen en de
door hem voorgestelde consulent inzake informatieveiligheid.
I.3. Het Sectoraal comité van het Rijksregister deelt aan de aanvrager de datum mee vanaf wanneer
hem de machtiging wordt verleend.

Voor de Administrateur m.v.,

De Voorzitter,

(get.) Patrick Van Wouwe

(get.) Mireille Salmon

