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Sectoraal comité van het Rijksregister

Beraadslaging RR nr. 13/2017 van 22 maart 2017

Betreft: Aanvraag van het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid om toegang te krijgen
tot het gegeven “foto” van het Register van de Identiteitskaarten en het Register van de
Vreemdelingenkaarten in het kader van de handhaving van het milieubeheerrecht (RN-MA-2017-009)

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 Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid ontvangen op
17/01/2017;
Gelet op de aanvraag van het technisch en juridisch advies gericht aan de Federale Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken op 09/02/2017;
Gelet op het verslag van de Voorzitter;
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Beslist op 22 maart 2017, na beraadslaging, als volgt:

I.

VOORWERP EN CONTEXT VAN DE AANVRAAG
1. Het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid, hierna “de aanvrager”, vraagt
toegang tot het gegeven “foto” van het Register van de Identiteitskaarten en het Register van
de Vreemdelingenkaarten, waarvan sprake in artikel 6bis, §1, 1° van de wet van 19 juli 1991 1
en dit in het kader van de handhaving van het milieubeheerrecht.
2. Op grond van beraadslaging RR nr. 20/2011 van 16 maart 2011 werd de aanvrager reeds
gemachtigd voor het hogervermeld doel een permanente toegang te hebben tot bepaalde
persoonsgegevens uit het Rijksregister en het Rijksregisternummer te gebruiken.
3. De aanvrager wenst zijn toegang tot het Rijksregister waarover hij reeds beschikt krachtens
beraadslaging RR nr. 20/2011 van 16 maart 2011 uit te breiden naar het gegeven "foto” van
het Register van de Identiteitskaarten en het Register van de Vreemdelingenkaarten voor de
verwezenlijking van dezelfde doeleinden en volgens dezelfde modaliteiten zoals gemachtigd
in voornoemde beraadslaging RR nr. 20/2011 van 16 maart 2011.

II.

ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG
4. Krachtens artikel 6bis, § 3, van de wet van 19 juli 1991 komen alleen openbare overheden in
aanmerking voor een toegang tot het Register van de Identiteitskaarten en het Register van
de Vreemdelingenkaarten.
5. De aanvrager is een openbare overheid. De aanvraag is dus ontvankelijk.
6. Zoals hierboven vermeld is de aanvrager al gemachtigd om toegang te hebben tot het
Rijksregister en moet het Comité enkel nagaan of het gegeven “foto” proportioneel is ten
aanzien van de doeleinden waarvoor de aanvrager deze machtiging heeft gekregen (artikel 4,
§1, 3°, van de WVP).

Wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de
verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke
personen.
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A.

DOELEINDE
7. De aanvrager wenst toegang tot het gegeven “foto” van het Register van de Identiteitskaarten
en het Register van de Vreemdelingenkaarten zodat hij bij de uitvoering van zijn wettelijke
opdracht inzake de opsporing van milieumisdrijven inzake regelgeving m.b.t. de bos-, jacht-,
natuur- en riviervisserij, een persoon die verdacht wordt van het plegen van een milieumisdrijf
makkelijker kan identificeren.
8. Zo kan bijvoorbeeld nagegaan worden of een persoon die bij een controle naar aanleiding van
een misdrijf geen identiteitskaart bij zich heeft de juiste identiteit meedeelt aan de
verbalisanten zodat het proces-verbaal ten aanzien van de correcte persoon wordt opgesteld.
9. Het kunnen raadplegen van de foto kan eveneens noodzakelijk zijn bij een efficiënte opsporing
van personen die ervan verdacht worden een milieumisdrijf te hebben gepleegd. Tijdens
controlerondes kan zodoende extra aandacht geschonken worden aan deze personen.
10. Het op voorhand kunnen beschikken over de foto van een te controleren persoon is tevens
nodig bij het uitvoeren van huiszoekingen en visitaties zodat de natuurinspecteurs ter plaatse
meteen weten dat zij met de juiste persoon te maken hebben.
11. Gelet op wat voorafgaat, stelt het Comité vast dat het doeleinde welbepaald en uitdrukkelijk
omschreven is in de zin van artikel 4, § 1, 2° van de WVP en artikel 5, tweede lid, WRR. De
verwerking die eruit voortspruit is gerechtvaardigd op basis van artikel 5, c) en/of artikel 8,
§2, b), WVP.

B. PROPORTIONALITEIT
12. Gelet op de uitleg onder punt A, stelt het Comité vast dat een toegang tot de foto, die is
opgenomen in het Register van Identiteitskaarten en het Register van Vreemdelingenkaarten,
in overeenstemming is met artikel 4, §1, 3° van de WVP.
13. Wat betreft de frequentie van de toegang en de duur van de machtiging, de bewaartermijn,
intern gebruik en/of mededeling aan derden, personen die toegang hebben tot het gegeven
foto en de lijst van deze personen, kan er worden verwezen naar beraadslaging RR nr.
20/2011 van 16 maart 2011.
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14. Het Comité vereist daarenboven dat de aanvrager de noodzakelijke maatregelen zou nemen
zodat elke raadpleging van het Register van Identiteitskaarten en het Register van
Vreemdelingenkaarten wordt geregistreerd (wie heeft toegang gehad tot wat, wanneer en
waarom) en dat deze loggings worden bewaard gedurende 10 jaar.
C. BEVEILIGING

C.1. Consulent inzak e inform atiebeveiliging
15. De gemachtigde is verplicht een consulent inzake informatiebeveiliging en bescherming van
de persoonlijke levenssfeer aan te stellen (artikel 8, § 2 en artikel 10 WRR). Het Comité stelt
vast dat de identiteit van de consulent werd meegedeeld.
Het Comité wijst de gemachtigde op zijn verantwoordelijkheden in dit verband.
De gemachtigde wijst een consulent aan op grond van zijn professionele kwaliteiten en
deskundigheid, in het bijzonder op het gebied van de praktijk inzake gegevensbescherming
en de in de context relevante regelgeving. Deze capaciteiten stellen de consulent in staat
diens taken te vervullen en een gedegen kennis te verwerven van de informatica-omgeving
van de gemachtigde en van de informatieveiligheid. De consulent dient deze kennis permanent
op peil te houden.
De consulent brengt rechtstreeks verslag uit aan de hoogste leidinggevende van de
gemachtigde.
Ongeacht of de consulent een personeelslid is of iemand extern, mag er geen sprake zijn van
een belangenconflict tussen de functie als consulent en andere activiteiten hiermee
onverenigbaar. In het bijzonder kan de functie niet gecumuleerd worden met deze van
eindverantwoordelijke voor de informaticadienst of van hoogste leidinggevende van de
gemachtigde (bv. algemeen directeur).
De gemachtigde waakt erover dat de consulent zijn opdracht volledig onafhankelijk kan
uitoefenen en dat hij geen instructies ontvangt met betrekking tot de uitvoering van die taken.
De consulent wordt door de gemachtigde niet ontslagen of gestraft voor de uitvoering van
zijn taken.
Indien de taken van consulent aan meerdere personen wordt toevertrouwd, dient aan één
van hen de eindverantwoordelijkheid gegeven te worden om te rapporteren over de
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gezamenlijke werkzaamheden aan de hoogste leidinggevende en om de rol van
contactpersoon ten aanzien van het Comité op te nemen.
De gemachtigde ondersteunt de consulent door hem beschikking te geven over de benodigde
middelen en tijd voor het vervullen van diens taken en het in stand houden van zijn
deskundigheid. Met name wordt de consulent de nodige toegang verschaft tot
persoonsgegevens en verwerkingsactiviteiten. De gemachtigde zorgt ervoor dat de consulent
naar behoren en tijdig wordt betrokken bij alle aangelegenheden die verband houden met de
bescherming van persoonsgegevens.
Het Comité houdt zich het recht voor toezicht uit te oefenen op de naleving van deze
verplichtingen.

C.2. I nform atiebeveiligingsbeleid
16. Uit

de

door

de

aanvrager

meegedeelde

documenten

blijkt

dat

hij

over

een

informatiebeveiligingsbeleid beschikt en dat ook praktisch op het terrein uitwerkt. Het Comité
neemt er akte van.

OM DEZE REDENEN,
Het Comité
1° machtigt het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid om voor het onder punt A
vermelde doeleinde en volgens de in onderhavige beraadslaging en in beraadslaging RR nr. 20/2011
van 16 maart 2011 bepaalde voorwaarden, voor onbepaalde duur, op permanente wijze toegang te
hebben tot het gegeven “foto” van het Register van de Identiteitskaarten en het Register van de
Vreemdelingenkaarten, waarvan sprake in artikel 6bis, §1, 1° van de wet van 19 juli 1991;
2° bepaalt dat bij iedere latere wijziging in de organisatie van de informatiebeveiliging die een impact
kan hebben op de antwoorden die via de vragenlijst betreffende de informatiebeveiliging aan het
Comité werden verstrekt (aanduiding van een consulent inzake informatiebeveiliging en antwoorden
op vragen betreffende organisatie van de beveiliging), het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse
Overheid een nieuwe, naar waarheid ingevulde vragenlijst betreffende de informatiebeveiliging aan
het Comité moet toesturen. Het Comité zal de ontvangst bevestigen en behoudt het recht daar later
desgevallend op te reageren;
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3° bepaalt eveneens dat wanneer het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid een
vragenlijst stuurt over informatiebeveiliging, die vragenlijst volledig en naar waarheid moet worden
ingevuld en naar het Comité teruggestuurd. Het Comité stuurt een ontvangstmelding en behoudt het
recht daar later desgevallend op te reageren.

De Wnd. Administrateur,

De Voorzitter,

(get.) An Machtens

(get.) Mireille Salmon

