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Sectoraal comité van het Rijksregister

Beraadslaging RR nr 07/2012 van 11 januari 2012

Betreft: machtigingsaanvraag voor een updating en uitbreiding van de toegang tot gegevens in het
kader van de bestaande verbinding tussen de Kruispuntbank van de sociale zekerheid en het Waals
agentschap voor de integratie van gehandicapte personen (AWIPH) (RN-MA-2011-313).

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 het Waals agentschap voor de integratie van gehandicapte personen
(AWIPH) ontvangen op 21/11/2011;
Gelet op de aanvraag van het technisch en juridisch advies gericht aan de Federale Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken op 09/12/2011;
Gelet op het technisch en juridisch advies ontvangen op 06/01/2012;
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Gelet op het verslag van de Voorzitter;
Beslist op 11 januari 2012, na beraadslaging, als volgt:

I.

ONDERWERP EN CONTEXT VAN DE AANVRAAG
.

1. Het Waals agentschap voor de integratie van gehandicapte personen, hierna “de aanvrager”
genoemd of “het AWIPH” verzoekt het Comité machtiging te verlenen om:


toegang te hebben tot de informatiegegevens vermeld onder artikel 3, 1ste lid, 1° tot
9°, 13° en 14° van de WRR en tot de wijzigingen aan die gegevens;



toegang te hebben tot de informatiegegevens vermeld onder artikel 1, 6° tot 8, 15°
en 17° van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie
die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister en tot
de wijzigingen aan die gegevens;



het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken

om de opdrachten uit te voeren die aan het AWIPH werden toevertrouwd bij decreet van 6
april 1995 betreffende de integratie van gehandicapte personen.
2. De aanvrager heeft reeds diverse machtigingen gekregen om toegang te hebben tot de
informatie van het Rijksregister en het identificatienummer ervan te gebruiken:


Koninklijk besluit van 17 februari 19981 verleent machtiging om toegang te hebben tot
de informatie bedoeld in artikel 3, 1ste lid, 1° tot 9° en 2de lid van de WRR en tot de
opeenvolgende wijzigingen van die gegevens in de laatste vijf jaar voor de mededeling
ervan;



Koninklijk

besluit

van

23

november

2001

verleent

machtiging

om

het

identificatienummer van het Rijksregister ter gebruiken om de taken uit te voeren
waarmee het agentschap werd belast bij decreet van 6 april 1995;


De beraadslaging nr. 14/2009 van het Sectoraal comité van het Rijksregister 2 verleent
machtiging om het identificatienummer van het Rijksregisternummer te gebruiken en
om permanent toegang te hebben tot de informatie bedoeld in artikel 3, 1 ste lid, 1° tot
6° (met uitsluiting van de overlijdensdatum), 8°, 9° en 13° van de WRR, met inbegrip

1

Koninklijk besluit waarbij aan het "Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées" (Waals Agentschap voor
de integratie van gehandicapte personen) toegang wordt verleend tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de
natuurlijke personen, artikel 1.
2

Aanvraag van het Waals agentschap voor de integratie van de gehandicapte personen (AWIPH) om toegang te krijgen tot
het Rijksregister en om het identificatienummer ervan te gebruiken teneinde de betaling van kinderbijslagen aan hun statutair
personeel te verzekeren en in dit raam de verplichtingen na te komen die worden opgelegd door de wetgeving betreffende de
kinderbijslagen
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van de historiek van wijzigingen aan die gegevens in de vijf jaren die de
gegevensmededeling door het Rijksregister voorafgaan evenals om de wijzigingen die
aan die gegevens in de toekomst worden aangebracht automatisch te ontvangen.
3. Het voorliggend verzoek om uitbreiding strekt ertoe gemachtigd te worden om:


toegang te hebben tot de informatie vermeld in artikel 3, eerste lid, 13° en 14° van
de WRR en aan de wijzigingen aan die gegevens;



toegang te hebben tot de informatie vermeld in artikel 1, 6° tot 8°, 15° en 17° van
het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die
opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister en tot de
wijzigingen aan die gegevens.

II.

ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG

A. TOEPASSELIJKE WETGEVING
A.1. Wet van 8 augustus 1983 (WRR)
4. Overeenkomstig de artikelen 5, eerste lid, 1, 2° en artikel 8 van de WRR verleent het Comité
de machtiging om toegang te verkrijgen tot de informatiegegevens, bedoeld in artikel 3, 1ste
en 2de lid van de WRR of om ze te ontvangen en het identificatienummer van het
Rijksregister te gebruiken aan de “de 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 voormelde sectoraal comité”
5. Het AWIPH is een instelling van algemeen nut van type B, zoals bedoeld in de wet van 16
maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut. De instelling
werd opgericht bij decreet van 6 april 1995 betreffende integratie van gehandicapte
personen en staat onder voogdij van de Waalse Minister van Volksgezondheid, Sociale Actie
en Gelijke Kansen. Het agentschap is belast met een algemene coördinatie- en
informatieopdracht met het oog op de uitvoering van het Waals beleid inzake sociale en
professionele integratie van gehandicapte personen. De taken van algemeen nut staan
beschreven in artikel 14 van het voormelde Decreet van 6 april 1995.
6. De machtigingsaanvraag om toegang te hebben tot de informatie van het Rijksregister, het
Bevolkingsregister en het Vreemdelingenregister en om gebruik te maken van het
identificatienummer van het Rijksregister van de gehandicapte personen die bij de
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aanvrager een tegemoetkoming vragen, heeft als doel na te gaan of die personen recht
hebben op die tegemoetkoming.
7. Inderdaad, krachtens het decreet van 6 april 1995, neemt de aanvrager de kosten voor zijn
rekening voor de sociale en professionele integratie, gedragen door gehandicapte personen
of door derden3. Opdat het AWIPH de kosten voor zijn rekening zou nemen, moet de
gehandicapte de voorwaarden vervullen die werden vastgesteld bij decreet van 6 april 1955
(artikel 16) en bij besluit van de Waalse Regering van 4 juli 1996 houdende uitvoering van
het decreet van 6 april 1995 betreffende de integratie van gehandicapte personen (hierna
het besluit van de Waalse Regering).
8. Om nu te bepalen of de gehandicapte persoon alle voorwaarden vervult om van de
tegemoetkoming te genieten, bepaalt artikel 20 van het decreet dat het AWIPH in
samenwerking met de gehandicapte persoon een basisdossier op naam moet openen waarin
de informatie steekt die nodig is om een beslissing te nemen over de ingediende aanvragen
die deze persoon of zijn wettelijke vertegenwoordiger hebben ingediend.
9. Krachtens artikel 5, 1ste lid, 2° en artikel 8 van de WRR komt de aanvrager dus in
aanmerking om toegang te krijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister, het
Bevolkingsregister en het Vreemdelingenregister en om het identificatienummer van het
Rijksregister te gebruiken.

A.2. Wet van 8 december 1992 (WVP)
10. Op grond van artikel 4 van de WVP, vormen de informatiegegevens 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. DOELEINDEN
11. Zoals hierboven werd verduidelijkt, wenst de aanvrager gemachtigd te worden om
informatiegegevens

te

verwerken

uit

het

Rijksregister,

Bevolkingsregister

en

het

Vreemdelingenregister en er het identificatienummer van te gebruiken om de verplichtingen

3

Artikel 15.
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die hem krachtens het decreet van 6 april 1995 en het uitvoeringsbesluit ervan van 4 juli
1996, werden opgelegd, te kunnen nakomen.
12. Overeenkomstig de artikelen 14 en 16 van het decreet van 6 april 1955, is de aanvrager
belast met de uitvoering van het sociaal en professioneel integratiebeleid voor gehandicapte
personen. Om dit te doen mag de aanvrager onder andere de sociale en professionele
kosten die de gehandicapte of derden moeten dragen, ten zijne last nemen.
13. Om nu van het AWIPH een dergelijke tegemoetkoming te ontvangen, moet de gehandicapte
een aantal voorwaarden vervullen die werden vastgelegd bij decreet van 6 april 1995 (artikel
16) en bij besluit van de Waalse Regering.
14. Om nu te bepalen of de gehandicapte persoon alle voorwaarden vervult om van de
tegemoetkoming te genieten, bepaalt artikel 20 van het decreet dat het AWIPH in
samenwerking met de gehandicapte persoon een basisdossier op naam moet openen waarin
de informatie steekt die nodig is om een beslissing te nemen over de ingediende aanvragen
die deze persoon of zijn wettelijke vertegenwoordiger hebben ingediend.
15. De aanvrager werd overigens voor diezelfde doeleinden gemachtigd krachtens de koninklijke
besluiten van 17 februari 1988 en van 23 november 2001 toegang te hebben tot de
informatiegegevens bedoeld in artikel 3, 1ste lid, 1° tot 9 en 2de lid van de WRR en om het
identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken.
16. Uit wat voorafgaat blijkt dat de nagestreefde doeleinden welbepaald, uitdrukkelijk
omschreven en gerechtvaardigd zijn, zoals bedoeld in artikel 4, §1, 2° van de WVP.
C. PROPORTIONALITEIT

C.1. Aard van de gegevens
17. Om na te gaan of de persoon in de voorwaarden is om een teruggave van de sociale en
professionele kosten te krijgen, stelt de aanvrager vast dat hij de informatiegegevens nodig 4
heeft, vermeld in:


44

Artikel 3, 1ste lid, 13° en 14° van de WRR, namelijk:
-

De wettelijke samenwoning

-

De verblijfstoestand

Naast de informatiegegevens vermeld in artikel 3, 1ste lid, 1° tot 9° van de WRR waarvoor de aanvrager al toegang krijgt.
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Artikel 1, 6° tot 8°, 15° en 17° van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot
vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in het bevolkingsregister en in het
vreemdelingenregister, namelijk:
-

Het statuut van vluchteling

-

Het statuut van staatsloze

-

Het voorlopig gemis van nationaliteit of van status

-

de akten en beslissingen betreffende de bekwaamheid van de meerderjarige en
de onbekwaamheid van de minderjarige

-

de categorie en het nummer van het rijbewijs 5

18. De aanvrager vraagt daarnaast ook toegang tot de opeenvolgende wijzigingen aan de
gegevens die werden aangebracht in de periode vòòr het Rijksregister ze verstrekte en dat
vanaf de geboortedatum van de betrokken personen. Hij wenst eveneens via de
Kruispuntbank van de sociale zekerheid (hierna KSZ), automatisch alle mutaties te
ontvangen die in de toekomst op die gegevens zouden worden verricht.
19. De aanvrager stelt dat die gegevens noodzakelijk zijn om te kunnen bepalen of de
gehandicapte die een tegemoetkoming vraagt voor

zijn sociale en professionele

integratiekosten, de voorwaarden vervult die werden vastgesteld bij decreet van 6 april
1955 (artikel 16 §1), en het uitvoeringsbesluit ervan (artikelen 6 en 7) en de bijlage bij het
besluit van de Waalse Regering van 14 mei 2009 tot vaststelling van de voorwaarden en de
nadere regels voor de betaling van individuele integratiehulp voor gehandicapten (artikel
2.2.a).
20. Momenteel is het de gehandicapte zelf die deze gegevens verstrekt6 op grond van het
decreet van 6 april 1995.
21. De toegang die wordt gevraagd tot de gegevens van het Bevolkingsregister en het
Vreemdelingenregister stelt de aanvrager in staat de administratieve procedure te
vereenvoudigen.
22. De aanvrager wenst toegang tot de opeenvolgende wijzigingen die aan de gegevens van de
betrokken personen werden aangebracht vanaf hun geboortedatum. Gelet op de informatie
die de aanvrager ons verstrekte, is het Comité van mening dat een dergelijke mededeling
5

Het Sectoraal comité vestigt de aandacht van de aanvrager op een opmerkring die de Federale Overheidsdienst
Binnenlandse zaken maakte in het technisch en juridisch advies: nl.” dat sinds de invoering in 38 pilootgemeenten van het
rijbewijs van het bankkaarttype, de informatie betreffende het rijbewijs niet meer systematisch wordt bijgewerkt in de
bevolkingsregisters van de betrokken pilootgemeenten. Dan is er reden toe om zich te richten tot de FOD Mobiliteit en
Vervoer”.
6

Met het formulier waarmee elk verzoek om tegemoetkoming wordt ingediend.
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disproportioneel is. De doeleinden die het AWIPH nastreeft kunnen worden verwezenlijkt
mits de opeenvolgende wijzigingen kunnen geraadpleegd worden die de gegevens hebben
ondergaan in de 5 jaren vòòr ze werden meegedeeld7.
23. Rekening houdend met de uitleg in de aanvraag, beschouwt het Comité dat uitgaande van
het nagestreefde doeleinde, de toegang tot de informatiegegevens vermeld onder artikel 3,
1ste lid, 13° en 14° van de WRR en artikel 1, 6° tot 8°, 15° en 17° van het koninklijk besluit
van 16 juli 1992 als toereikend, ter zake dienend, en niet overmatig is (artikel 4, §1, 3° van
de WVP). Hetzelfde geldt voor de historiek van de mutaties die deze gegevens hebben
ondergaan in de vijf jaren vòòr het Rijksregister die gegevens heeft meegedeeld. Hetzelfde
geldt voor de automatische ontvangst van de toekomstige mutaties.

2. Duur van de machtiging en de frequentie van de toegang en het gebruik
24. De aanvrager wenst permanent toegang tot de gegevens. Het Comité stelt vast dat het
gelet op de verwezenlijking van de voormelde doeleinden het onmogelijk is om de
frequentie van de toegang tot de gegevens te bepalen waarvoor de aanvrager de
machtiging nodig heeft en dat een machtiging voor een permanente toegang gepast is
(artikel 4, §1, 3° van de WVP).
25. De aanvrager wenst een machtiging voor onbepaalde duur. Het Comité stelt vast dat de
doeleinden waarvoor de aanvrager een toegang wenst, niet beperkt zijn in de tijd.
Uitgaande van dit gegeven, is een machtiging voor onbepaalde duur gepast (artikel 4, §1, 3°
van de WVP).

3. De bewaartermijn van de gegevens
26. Het Comité herinnert eraan dat de persoonsgegevens niet langer mogen worden bewaard
dan de tijd die nodig is om de doeleinden te verwezenlijken waarvoor die gegevens werden
verkregen en waarvoor ze verder worden verwerkt (artikel 4, §1, 5° van de WVP).
27. De aanvraag bepaalt dat de gegevens waarvoor toegang wordt gevraagd, voor onbepaalde
duur bewaard worden zodat de gehandicapte niet telkens opnieuw dezelfde informatie moet
verstrekken wanneer hij zijn vraag voor een tegemoetkoming wil laten evolueren in functie
van de toestand van zijn handicap. De aanvraag stelt evenwel uitdrukkelijk dat de dossiers

7

Het koninklijk besluit van 17 februari 1998 dat aan de aanvrager machtiging verleent om toegang te hebben tot de
informatiegegevens bedoeld in artikel 3, 1ste lid, 1° tot 9° en 2de lid van de WRR heeft overigens de raadpleging van de
opeenvolgende wijzigingen die de gegevens hebben ondergaan in de 5 jaren vòòr ze worden meegedeeld.
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die gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar inactief zijn, elektronisch
gearchiveerd worden na opschoning van de stukken. Hierbij worden alleen de stukken
bewaard die van medisch belang (om de evolutie van de handicap te kunnen volgen in de
tijd). De andere stukken worden vernietigd.
28. De aanvrager verduidelijkt dat deze archiveringsmethode de federale en regionale
bepalingen inzake archivering van persoonlijke documenten onderschrijft en dat de
bepalingen inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn nageleefd. Het Comité
merkt op dat de aanvrager inderdaad de bepalingen inzake archivering, zoals vastgelegd in
het Waals decreet van 6 april 2001 betreffende de openbare archieven, moet naleven.
29. Gelet op de uitleg die in de aanvraag werd verstrekt, is het Comité van oordeel dat de
bewaartermijnen, uitgaande van artikel 4, § 1, 5°, aanvaardbaar zijn.

4. Intern gebruik en/of mededeling aan derden
30. Uit de informatie die de aanvrager verstrekte, blijkt dat er uitsluitend intern gebruik zal
worden gemaakt van de meegedeelde gegevens.
31. Het Comité neemt hiervan akte.

5. Netwerkverbindingen
32. Uit de aanvraag blijkt dat een netwerkverbinding – uitwisseling van informatie met behulp
van het identificatienummer van het Rijksregister – zal worden opgezet met de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (hierna KSZ).
33. Het Comité stelt vast dat de KSZ gemachtigd is het identificatienummer van het Rijksregister
te gebruiken8.
34. Om volledig te zijn, vestigt het Comité de aandacht op het feit dat:


indien er later netwerkverbindingen mochten tot stand komen, de aanvrager het Comité
daarvan voorafgaandelijk op de hoogte moet brengen;

8

De wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, artikel 7.
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het identificatienummer van het Rijksregister slechts gebruikt mag worden in relaties
met derden voor zover dit kadert in de doeleinden waarvoor zij eveneens gemachtigd
werden dit nummer te gebruiken.

D. BEVEILIGIGING

1. Consulent voor Informatieveiligheid en informatiebeveiligingsbeleid
35. De aanvrager maakt deel uit van het sociale zekerheidsnetwerk en is bijgevolg onderworpen
aan het koninklijk besluit van 12 augustus 1993 houdende de organisatie van de
informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid. Dit houdt in dat hij beschikt:


over een consulent inzake informatieveiligheid van wie de aanstelling moet
worden voorgelegd aan het Sectoraal comité van de sociale zekerheid;



over een beveiligingsplan met vermelding van alle middelen die noodzakelijk zijn
om dit plan uit te voeren.

36. De beveiligingsmaatregelen kunnen bijgevolg beschouwd worden als toereikend.

2. Personen die toegang hebben tot de gegevens en de lijst van deze personen
37. Een beperkt aantal personeelsleden van de aanvrager zullen toegang hebben tot de
informatiegegevens en gebruik maken van het identificatienummer.
38. Zoals artikel 12 van de WRR het vereist, moet de aanvrager een lijst opstellen van personen
van de personen die toegang hebben tot het Rijksregister en die het identificatienummer
zullen gebruiken. Die lijst zal voortdurend worden bijgewerkt en ter beschikking worden
gehouden van het Comité. De personen op die lijst moeten daarnaast een verklaring
ondertekenen waarin zij zich ertoe verbinden de vertrouwelijkheid en veiligheid van de
informatiegegevens te bewaren.
39. Bovendien benadrukt het Comité dat de aanvrager noodzakelijke procedures moet
ontwikkelen, om ongeacht de persoon die intern toegang heeft tot het Rijksregister, iedere
raadpleging van het Rijksregister te registreren, evenals het dossiers waarvoor een
raadpleging plaatsvond zodat achteraf kan worden nagegaan of die raadpleging voldoende
gegrond was.
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OM DIE REDENEN,
Het Comité,
Machtigt het Waals Agentschap voor de integratie van gehandicapte personen om voor
onbepaalde tijd en onder de voorwaarden uiteengezet in deze beraadslaging en voor de
doeleinden vermeld onder punt B, om:


permanent toegang te hebben tot de informatiegegevens vermeld in artikel 3, 1 ste lid,
13° en 14° van de WRR met inbegrip van de historiek van de wijzigingen die deze
gegevens hebben ondergaan de laatste vijf jaar, alsmede om automatisch de
wijzigingen te ontvangen die de voormelde gegevens in de toekomst zullen ondergaan;



permanent toegang te hebben tot de informatiegegevens vermeld in artikel 1, 6° tot
8°, 15° en 17° van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 met inbegrip van de historiek
van de wijzigingen die deze gegevens hebben ondergaan de laatste vijf jaar, alsmede
om automatisch de wijzigingen te ontvangen die de voormelde gegevens in de
toekomst zullen ondergaan;



het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken.

De Wnd. Administrateur,

De Voorzitter,

(get.) Patrick Van Wouwe

(get.) Mireille Salmon

