1/11

Sectoraal comité van het Rijksregister

Beraadslaging RR nr 23/2013 van 20 maart 2013

Betreft: aanvraag van het Agentschap Ondernemen, Afdeling Inspectie Economie, om toegang te
krijgen tot het Rijksregister en om het identificatienummer ervan te gebruiken in het kader van de
controles op subsidies inzake de KMO-Portefeuille, de EFRO- en Interreg (RN-MA-2012-214)

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 Ondernemen, afdeling Inspectie Economie, ontvangen op
04/06/2012;
Gelet op de bijkomende informatie ontvangen op 05/12/2012, 14/12/2012, 15/01/2013, 20/02/2013
en 27/03/2013;
Gelet op de aanvraag van het technisch en juridisch advies gericht aan de Federale Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken op 28/02/2013;
Gelet op het verslag van de Voorzitter;

Beraadslaging RR 23 /2013 - 2/11

Beslist op 20 maart 2013, na beraadslaging, als volgt:

I. VOORWERP VAN DE AANVRAAG
De aanvraag strekt ertoe om het Agentschap Ondernemen, afdeling Inspectie Economie, hierna de

.
.

aanvrager, te machtigen om:

.


toegang te bekomen tot de informatiegegevens vermeld in artikel 3, eerste lid, 1° (naam en
voornamen), 2° (geboorteplaats en -datum) en 5° (hoofdverblijfplaats) WRR;



het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken;

met het oog op objectieve en onafhankelijke controles van de voorwaarden voor het bekomen van
subsidies inzake de KMO-Portefeuille1 en de EFRO2 en Interreg3-programma’s.

II. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG
De aanvrager werd reeds gemachtigd om

toegang te hebben van tot de gevraagde

informatiegegevens van het Rijksregister, evenals het gebruik van het identificatienummer van het
Rijksregister, met het oog op het vervullen van de taken die haar worden toevertrouwd. 4
Het onderzoek van het Comité kan zich er bijgevolg toe beperken na te gaan of:
-

het nagestreefde doeleinden waarvoor de toegang tot het Rijksregister en het gebruik van
het identificatienummer ervan worden gevraagd, welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en
gerechtvaardigd zijn in de zin van artikel 4, § 1, 2°, WVP;

-

de gegevens tot dewelke toegang gevraagd wordt, proportioneel en niet overmatig zijn in
het licht van deze doeleinden (artikel 4, §1, 3° WVP).

-

het gebruik van het identificatienummer proportioneel en niet overmatig is in het licht van
deze doeleinden (artikel 4, § 1, 3°, WVP).

1

De KMO-Portefeuille is een laagdrempelige en interactieve webtoepassing waarlangs ondernemers jaarlijks tot 15.000 euro
subsidies kunnen bekomen voor ondersteuning in hun processen van ondernemen, innoveren en internationaliseren. De KMOPortefeuille is een subsidiemaatregel van de Vlaamse Overheid die Vlaamse kmo’s moet ondersteunen. Via de KMOPortefeuille zijn er subsidies mogelijk voor opleiding, advies, strategisch advies, advies internationaal ondernemen en
technologieverkenning die worden ingekocht bij erkende dienstverleners. De controles betreffende de KMO-Portefeuille
werden toegewezen aan de Afdeling Inspectie Economie en spitsen zich voornamelijk toe op de pijlers advies en opleiding.
2

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is één van de structuurfondsen die de Europese Unie in het leven
heeft geroepen om doelstellingen van het regionaal beleid te kunnen verwezenlijken. Met dit regionaal beleid wil de Europese
Unie de verschillen tussen de ontwikkelingsniveau’s van regio’s verkleinen. Het Vlaamse EFRO-programma subsidieert
projecten die het concurrentievermogen vergroten en de werkgelegenheid stimuleren.
3

Vlaanderen participeert en subsidieert ook in 4 grensonverschrijdende, 2 transatlantische en 3 interregionale Interreg
programma’s.
4

Beraadslaging RR nr. 61/2009 van 7 oktober 2009 betreffende de aanvraag van het Agentschap Ondernemen om toegang
te krijgen tot het Rijksregister en om het identificatienummer ervan te gebruiken met het oog op controles m.b.t. strategische
investerings- en opleidingdssteun.
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A. DOELEINDEN
A.1. KMO-Portefeuille
Volgens artikel 31 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 tot toekenning

van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten
wordt de controle van de dossiers in de pijlers advies en opleiding toegewezen aan de aanvrager.
Het advies dient aan de kmo gegeven te worden door een derde, waarbij de begunstigde en de
dienstverlener

geen

gemeenschappelijke

werknemers

mogen

hebben.

Verder

dient

de

gesubsidieerde opleiding gevolgd te worden door een werkende in de kmo. De Afdeling inspectie
van de aanvrager controleert of er bij adviesverstrekking geen verwantschap bestaat tussen de
dienstverlener en de begunstigde en of er geen gemeenschappelijke werknemers zijn. Voor de
gesubsidieerde opleidingen controleert de aanvrager of deze wel degelijk gevolgd worden door de
werkenden in de steunaanvragende onderneming.
A.2. EFRO en Interreg
EFRO en Interreg steunen voornamelijk op verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van 11 juli
2006 houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het

Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1260/1999
(deels gewijzigd door verordening (EU) nr. 539/2010 van het Europees Parlement en de Raad van
16 juni 2010). De Europese verordening stelt de globale regels op, maar de regels inzake
subsidiabiliteit worden op nationaal niveau vastgelegd en kunnen per operationeel programma
verschillen.5 In navolging van artikel 59 en 62 van deze verordening wordt de controle op de
gesubsidieerde projecten door de beheersautoriteit toegewezen aan de Afdeling Inspectie Economie
van de aanvrager.6 Er moet worden gecontroleerd of de gedeclareerde personeelskosten ook
subsidiabel zijn: enkel de personeelskosten van de personeelsleden van de begunstigde instantie
komen in aanmerking voor subsidie, a rato van hun tewerkstellingspercentage en het aantal
gepresteerde uren aan het gesubsidieerde project.

5

De aanvrager brengt per programma de nodige documenten bij waarin de nationale regels inzake subsidiabiliteit worden
toegelicht, evenals de terzake aan te brengen bewijsstukken.
6

De aanvrager brengt ook hier de nodige documenten/overeenkomsten bij waaruit blijkt dat de aanvrager voor de
respectievelijke programma’s is aangeduid als controlerende instantie.
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De controles door de aanvrager betreffende de tewerkstelling en de personeelskosten gebeuren
momenteel door de gegevens rechtstreeks bij de begunstigde van de subsidie op te vragen.
Voor de KMP-Portefeuille wordt elke begunstigde aangeschreven en dient hij het bewijs van
tewerkstelling aan te leveren voor elke gevolgde opleiding of dient hij te bewijzen dat er geen
gezamenlijke werknemer is tussen de begunstigde en de dienstverlener.
Voor EFRO en Interreg dient de begunstigde de arbeidscontracten van de betrokken personeelsleden
aan te leveren, alsook de relevante loonfiches en DIMONA-aangiftes. In de toekomst zou de
aanvrager voor zijn controleopdracht beroep willen doen op de informatie die beschikbaar is binnen
het netwerk van sociale zekerheid, waardoor minder stavingstukken bij de begunstigde zelf moeten
worden opgevraagd, wat de administratieve vereenvoudiging ten goede komt.
Om door het Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid gemachtigd te
kunnen worden om toegang te hebben tot voormelde tewerkstellingsgegevens via de Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid, moet de aanvrager voorafgaandelijk gemachtigd zijn om toegang te
hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister en om het identificatienummer ervan te
gebruiken, teneinde de betrokken personeelsleden correct en uniek te kunnen identificeren.
Het Comité stelt vast dat de nagestreefde doeleinden welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en
gerechtvaardigd zijn in de zin van artikel 4, § 1, 2°, WVP en artikel 5, tweede lid, WRR.

B. PROPORTIONALITEIT
B.1. Ten overstaan van de gegevens van het Rijksregister
De aanvrager wenst toegang te bekomen tot de informatiegegevens die vermeld zijn in artikel 3,
eerste lid, 1°, 2° en 5°, WRR, namelijk:


de naam en voornamen;



de geboorteplaats en -datum;



de hoofdverblijfplaats.

In het kader van het dossier dat de werkgever indient zal hij de identiteit (naam, voornaam,
geboortedatum, hoofdverblijfplaats) van zijn werknemers aan de aanvrager meedelen. De aanvrager
zal controleren of die werknemers daadwerkelijk bij de werkgever tewerkgesteld waren en bleven.
Dit zal de aanvrager doen aan de hand van informatie die beschikbaar is binnen het netwerk van de
sociale zekerheid. Daar wordt echter het identificatienummer van het Rijksregister gebruikt als
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sleutel voor het opvragen en verstrekken van informatie, gegeven waarover de aanvrager niet
beschikt.
Dit betekent dat de aanvrager voor alle betrokken werknemers het identificatienummer zelf moet
opzoeken. Hij wenst dit te doen in het Rijksregister, de authentieke bron, aan de hand van de
persoonsgegevens die hem door de werkgever werden verstrekt.
Het Comité stelt vast dat een fonetische opzoeking aan de hand van de “naam en voornaam” in
combinatie met de “geboortedatum” zoniet leidt tot een onmiddellijk punctueel resultaat, dan toch
tot een resultaat houdende een zeer beperkt aantal personen. Een controle op de “geboorteplaats”
en de “hoofdverblijfplaats” laat de aanvrager toe om met zekerheid de juiste betrokkene te
selecteren en dus ook het bijhorend correcte identificatienummer.
De gewenste toegang tot de informatiegegevens vermeld in artikel 3, eerste lid, 1°, 2° en 5°, WRR,
is in het licht van de opgegeven doeleinden, in overeenstemming met artikel 4, § 1, 3°, WVP.

B.2. Ten overstaan van het identificatienummer van het Rijksregister
Met het oog op het eventueel bekomen via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van
gegevens die beschikbaar zijn in 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).
Aan de hand van het identificatienummer van het Rijksregister, dat een uniek nummer is, kan een
persoon, in combinatie met zijn naam, voornaam, geboorteplaats en -datum, zonder enige marge
van vergissing geïdentificeerd worden. Op deze manier worden vergissingen waartoe schrijffouten in
de naam, fouten in de geboortedatum, aanleiding kunnen gegeven, vermeden.
Het Comité stelt vast dat de aanvraag voor wat het gebruik van het identificatienummer betreft, in
overeenstemming is met artikel 4, § 1, 3°, WVP.

B.3. De aard van de toegang en de duur van de machtiging
De aanvrager wenst over een permanente toegang tot het Rijksregister te beschikken daar hij op
dagdagelijkse basis de haar toegewezen controleopdracht moet kunnen verrichten. De doeleinden
vereisen dat de aanvrager voor de behandeling van haar dossiers in staat is om op elk moment de
gegevens van de betrokkenen te controleren.
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Het Comité besluit hieruit dat een permanente toegang gepast is (artikel 4, § 1, 3°, WVP).
B.3.2. Er wordt een machtiging voor onbepaalde duur gevraagd.
De regelgeving inzake de KMO-Portefeuille, waarvan de aanvrager met de controle is belast, is niet
in de tijd beperkt.
De huidige programmaperiode voor EFRO en Interreg loopt tot 31 december 2013, waarbij uitgaven
kunnen worden gemaakt een aangegeven tot uiterlijk

31 december 2015.7 De aanvrager licht

verder toe dat na deze datum de projectindiener nog 3 tot 6 maanden de tijd heeft om zijn
eindrapport en financiële rapportage in te dienen, waarop de aanvrager de finale eindcontrole
uitvoert. Deze controles worden alleszins afgerond tegen 31 december 2016.
De programmaperiode 2007-2013 zal (waarschijnlijk) worden opgevolgd door een nieuwe periode
2014-2020, waarbij uitgaven zullen gedeclareerd kunnen worden tot 31 december 2022. De
aanvrager geeft wel aan er voor deze nieuwe programmaperiode nog geen definitieve goedkeuring
is.
De Comité stelt vast dat de reglementaire opdrachten waarmee de aanvrager is belast niet in de tijd
werden beperkt. In het licht hiervan is een machtiging van onbepaalde duur gepast (artikel 4, § 1,
3°, WVP). Voor wat de opdracht van de aanvrager inzake EFRO en Interreg betreft, wordt evenwel
bepaald dat de machtiging voor deze opdrachten een einde zal nemen op 31/12/2016 indien de
aanvrager voor die datum geen stukken bezorgt aan het Comité waaruit blijkt dat de
programmaperiode 2014-2020 werd goedgekeurd.

B.4. Ten overstaan van de bewaringstermijn
Uit de informatie verstrekt in de aanvraag, blijkt dat de aanvrager de gegevens betreffende
gecontroleerde projecten en controleverslagen bewaart in haar archief.
De dossiers inzake de KMO-Portefeuille worden standaard 10 jaar bewaard in het archief van de
aanvrager. Deze subsidie gerelateerde gegevens hebben betrekking hebben op uitgaven, die onder
toepassing vallen van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die

gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de
gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof .
Artikel 15 van die wet bepaalt dat inzake verjaring het gemeen recht van toepassing is, dus 10 jaar.

7

Zie artikel 56, lid 1, van Verordering (EG) nr. 1083/2006 van 11 juli 2006.
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Ook artikel 68 van het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding,

de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan en de controle door het
Rekenhof, verwijst naar artikelen 15 en 16 van voormelde wet van 16 mei 2003.
De dossiers inzake EFRO projecten worden voor de huidige programmaperiode bewaard tot eind
2022 in het archief van de aanvrager. Deze termijn wordt bepaald in artikel 90 van Verordening (EG)
nr. 1083/2006 van 11 juli 2006 en wordt verder verfijnd in artikel 18 van elke overeenkomst tussen
de beheersautoriteit en de begunstigde, ondertekend bij aanvraag van de subsidie. 8
De dossiers inzake Interreg projecten worden voor de huidige programmaperiode bewaard tot eind
2025 in het archief van de aanvrager. Deze termijn wordt bepaald in artikel 90 van Verordening (EG)
nr. 1083/2006 van 11 juli 2006 en wordt verder verfijnd in artikel 13 van elke overeenkomst tussen
de beheersautoriteit en de begunstigde, ondertekend bij aanvraag van de subsidie.9
De aldus voorzien bewaringstermijnen zijn voor het Comité aanvaardbaar in het licht van artikel 4, §
1, 5°, WVP.

B.5. Intern gebruik en/ of mededeling aan derden
Uit de aanvraag blijkt dat:


de aanvrager alleen het identificatienummer uit het Rijksregister ophaalt en het opslaat met
het oog op zijn werkzaamheden (intern);



het nummer zal meegedeeld worden aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid met
het oog op het raadplegen van gegevens die binnen het netwerk van de sociale zekerheid
beschikbaar zijn.

Gelet op het feit dat de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid verplicht is om dit nummer als
identificatiemiddel te gebruiken10, is deze mededeling geoorloofd.

8

Het samenlezen van artikelen 89 en 90 van Verordening (EG) nr. 1083/2006 resulteert in een bewaartermijn tot 2020 (2017
+ 3 jaar). Op nationaal vlak heeft men dit in de terzake af te sluiten overeenkomst (artikel 18) enigszins verstrengd, namelijk
tot 2022. De aanvrager brengt de hiervoor gehanteerde modelovereenkomst bij.
9

Het samenlezen van artikelen 89 en 90 van Verordening (EG) nr. 1083/2006 resulteert in een bewaartermijn tot 2020 (2017
+ 3 jaar). Op nationaal vlak heeft men dit in de terzake af te sluiten overeenkomst (artikel 12 en 13) enigszins verstrengd,
namelijk tot 2025. De aanvrager brengt de hiervoor gehanteerde modelovereenkomst bij.
10

Artikel 8 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale

zekerheid.
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B.6. Netwerkverbindingen
Uit de aanvraag blijkt dat er een netwerkverbinding zal tot stand komen met de Kruispuntbank van
de Sociale Zekerheid voor het bekomen van informatie die beschikbaar is binnen het netwerk van de
sociale zekerheid.
Het Comité neemt hiervan akte en vestigt er de aandacht op dat:


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



het identificatienummer van het Rijksregister slechts gebruikt kan worden in relaties met
derden voor zover dat kadert in de doeleinden waarvoor zij eveneens gemachtigd werden
om dit nummer te gebruiken.

C. BEVEILIGING
C.1. Consulent inzake informatiebeveiliging
De identiteit van de consulent inzake informatieveiligheid werd meegedeeld. De aanvrager geeft aan
dat de voorgestelde consulent inzake informatiebeveiliging, die afhangt van de cel ‘IT’, niet volledig
onafhankelijk is ten opzichte van de operationele diensten van de verantwoordelijke voor de
verwerking.
De aanvrager licht verder toe dat de Afdeling Inspectie Economie is geëvolueerd naar de Afdeling
Inspectie en Ondersteuning. De tak Inspectie hiervan staat in voor de desbetreffende controles en
de tak Staf & Ondersteuning staat in voor de interne ondersteunende diensten van het ganse
Agentschap Ondernemen (communicatie, IT, facility management, secretariaat, …). Het is binnen
deze tak Staf & Ondersteuning dat de consulent inzake informatiebeveiliging moet worden
gesitueerd. De inspecteurs en de veiligheidsconsulent behoren tot dezelfde afdeling en rapporteren
aan hetzelfde afdelingshoofd maar de taken en diensten zijn volledig afzonderlijk en hebben niets
met mekaar te maken.11

11

De aanvrager licht terzake nog toe: De Afdeling Inspectie en Ondersteuning staat onder leiding van Dirk De Rijck. De
Afdeling is opgesplitst in een tak Staf & Ondersteuning en een tak Inspectie. Het team Staf & Ondersteuning is verder nog
opgedeeld in verschillende cellen (cel communicatie, cel IT, …). De veiligheidsconsulent valt onder de cel IT, onder leiding
van Luc Boone. Toch is Dirk De Rijck de functionele leidinggevende en eerste evaluator de veiligheidsconsulent (de
administrateur-generaal van het ganse Agentschap, Bernard De Potter is hier de tweede evaluator). Het team Inspectie,
waaronder de betrokken inspecteurs vallen, staat onder directe leiding van Geert Van der Elst. Dit is de functionele
leidinggevende van dit team en ook de eerste evaluator van de inspecteurs. Dirk De Rijck is hier wel de hiërarchische overste
en tweede evaluator, maar heeft functioneel niets te maken met het team Inspectie.
Het team Inspectie en de cel IT van het team Staf & Ondersteuning zijn fysiek niet op dezelfde locatie gevestigd. Beide teams
behoren wel tot dezelfde afdeling, maar hebben qua takenpakket en qua directe leidinggevende niets met elkaar te maken.
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Het Comité is van oordeel dat de voorgestelde consulent inzake informatiebeveiliging, gelet op de
bijkomende toelichting ter zake door de aanvrager, kan worden aanvaard.

C.2. Informatieveiligheidsbeleid
Uit de door de aanvrager meegedeelde stukken, inzonderheid de “Conformiteitsverklaring inzake het
informatiebeveiligingssysteem dat het voorwerp is van de machtigingsaanvraag voor toegang tot of
verbinding met het Rijksregister”, blijkt dat aan alle belangrijke beveiligingsaspecten die in het
algemeen worden aanbevolen bij de verwerking van persoonsgegevens, is voldaan.
Het Comité heeft er akte van genomen.
De aanvraag maakt melding van de tussenkomst van een onderaannemer. Het Comité wijst erop dat
de aanvrager zijn samenwerking met de verwerker formeel moet omkaderen door het afsluiten van
een overeenkomst die voldoet aan de voorschriften van artikel 16 WVP, waarin onder andere de
toevertrouwde opdracht wordt verduidelijkt alsmede wordt bepaald dat eventueel verkregen
informatiegegevens of rijksregisternummers niet mogen worden gebruikt voor enige eigen
verwerking, maar enkel mogen worden gehanteerd ten behoeve van de realisering van de finaliteit
waarvoor de opdrachtgever thans wordt gemachtigd deze gegevens te gebruiken. Artikel 5, lid 3
WRR verplicht dat de verwerking gebeurt op verzoek, onder controle en verantwoordelijkheid van de
aanvrager en dat de verwerker er zich formeel toe verbindt de bepalingen van de WRR en de WVP
te respecteren en zij nemen daartoe de nodige maatregelen, waarvan zij melding maken aan de
aanvrager. Dit laatste slaat ook op het inlichten van de aanvrager over de noodzakelijke
veiligheidsmaatregelen die aan verwerker neemt. Het is aan de aanvrager om erover te waken dat
zijn verwerkers de machtiging correct gebruiken. Hij moet er dus ook op toezien dat de
informatieveiligheid (o.a. logging) verzekerd is. Ingeval van een eventuele klacht m.b.t. een
raadpleging van gegevens door de verwerker, zal de aanvrager moeten kunnen aantonen dat deze
raadpleging machtingsconform was.

Ze opereren onafhankelijk van elkaar en er stellen zich (kennelijk) geen problemen bij het uitoefenen van de functie van
veiligheidsconsulent of bij het gemakkelijk aanbrengen van problemen.
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C.3. Personen die toegang hebben tot de informatiegegevens en lijst van deze personen
Volgens de aanvraag zullen het de inspecteurs van de aanvrager zijn die effectief belast zijn met de
controles van de relevante dossiers, over een toegang tot de informatiegegevens van het
Rijksregister zullen beschikken en het identificatienummer ervan zullen gebruiken.
De aanvrager verklaart terzake dat die personeelsleden een verklaring op eer zullen ondertekenen
waarmee ze zich akkoord verklaren de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van de
informatiegegevens uit het Rijksregister te respecteren. Er zal een lijst van die personeelsleden op
Afdeling Inspectie Economie worden bijgehouden, die op elk moment aan de Comité kan worden
bezorgd. De lijst zal ook systematisch worden geactualiseerd.
Het Comité neemt hiervan akte.

OM DEZE REDENEN,
het Comité

1° machtigt het Agentschap Ondernemen, afdeling Inspectie Economie, om met het oog op de
doeleinden vermeld in punt A en onder de voorwaarden uiteengezet in de beraadslaging,


een permanente toegang te hebben tot de informatiegegevens vermeld in artikel 3,
eerste lid, 1°, 2° en 5°, WRR;



het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken;

en dit voor onbepaalde duur. Deze machtiging zal evenwel voor de doeleinden EFRO en Interreg van
rechtswege een einde nemen op 31/12/2016 indien de aanvrager voor die datum geen stukken
bezorgt aan het Comité waaruit blijkt dat de programmaperiode 2014-2020 werd goedgekeurd.
2° bepaalt dat de onderhavige machtiging slechts uitwerking zal krijgen als de inlichtingen die door
de begunstigde van deze machtiging worden verstrekt aan de hand van het formulier inzake
aanstelling van een veiligheidsconsulent, toelaten te besluiten dat deze als dusdanig kan aanvaard
worden;
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3° bepaalt dat indien op een later tijdstip een wijziging wordt aangebracht aan de organisatie van
de informatiebeveiliging die een impact kan hebben op de antwoorden uit het beveiligingsformulier
dat aan het Comité werd verstrekt, het Agentschap Ondernemen, afdeling Inspectie Economie, een
nieuwe vragenlijst i.v.m. de stand van de informatiebeveiliging naar waarheid moet invullen en aan
het Comité moet bezorgen. Het Comité meldt de ontvangst ervan en behoudt het recht om daarop
later eventueel te reageren.

De Wnd. Administrateur,

De Voorzitter,

(get.) Patrick Van Wouwe

(get.) Mireille Salmon

