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Sectoraal comité van het Rijksregister

Beraadslaging RR nr. 26/2018 van 16 mei 2018

Betreft: machtigingsaanvraag van het "Bureau d'étude et de contrôle en vue de la sécurité routière
S.A" (afgekort AUTOSECURITE S.A.) om toegang te hebben tot verschillende gegevens van het
Rijksregister en om het nummer te gebruiken om de opdracht van technische controle van voertuigen
te verwezenlijken die hen werd toegekend, met name het versturen van papieren oproepen voor de
technische controle (RN-MA-2018-041)

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 de "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 verzoek van het "Bureau d'étude et de contrôle en vue de la sécurité routière S.A"
(afgekort AUTOSECURITE S.A.) ontvangen op 17 januari 2018;
Gelet op de aanvraag van het technisch en juridisch advies gericht aan de Federale Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken op 17 april 2018;
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Gelet op het verslag van de Voorzitter;
Beslist op 16 mei 2018, na beraadslaging, als volgt:
I. ONDERWERP EN CONTEXT VAN DE AANVRAAG
1. Het verzoek van het "Bureau d'étude et de contrôle en vue de la sécurité routière S.A.",
(afgekort AUTOSECURITE S.A.), hierna de aanvrager genoemd, strekt ertoe toegang te krijgen
tot de informatie vermeld onder artikel 3, 1ste lid, 1° en 5° van de WRR en om het
rijksregisternummer te gebruiken om hun opdracht van technische controle van voertuigen te
verwezenlijken die hen werd toegekend, te weten, het versturen van papieren oproepen voor
technische controle.
II.

ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG

A. TOEPASSELIJKE WETGEVING

A.1. W et van 8 augustus 1983 (W R R)
2. Overeenkomstig artikel 3, eerste en tweede lid van de WRR, verleent het Comité machtiging
om toegang te hebben tot de informatie of om er mededeling van te krijgen en het
identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken: "aan 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" (artikels 5, 1ste lid, 2° en 8 van de WRR).
A.2. W et van 8 decem ber 1992 (W VP )
3. Op grond van artikel 4 van de WVP vormen de de gevraagde informatiegegevens en het
Rijksregisternummer persoonsgegevens, waarvan de verwerking slechts is toegelaten voor
welbepaalde,

uitdrukkelijk

omschreven

en

gerechtvaardigde

doeleinden.

De

persoonsgegevens dienen toereikend, ter zake dienend en niet overmatig te zijn uitgaande
van de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
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B. DOELEINDEN
4. Krachtens artikel 4, 2de lid van het koninklijk besluit van 23 december 1994 tot vaststelling
van de erkenningsvoorwaarden en de regeling van de administratieve controle van de
instellingen belast met de controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen "stuurt de

instelling te zijner tijde een oproep voor elk voertuig dat aan de controle is onderworpen, voor
het ambtsgebied dat haar is toegewezen, op basis van de gegevens die haar door de Minister
of zijn gemachtigde worden medegedeeld".
5. Momenteel stuurt de DIV die tot de FOD Mobiliteit en Vervoer behoort, aan de aanvrager
onder bestandsvorm een lijst van op te roepen voertuigen. Deze versleutelde bestanden
bevatten onder meer de naam, het adres en ook het RRN (of KBO) van de klant. De diensten
van de aanvrager gebruiken noch bewaren het rijksregisternummer. Alleen het adres en de
naam van de klant worden gebruikt en dit om de papieren oproepen te versturen.
6. In de toekomst, zullen de uitwisselingen van persoonsgegevens met externe partijen zich
beperken tot de uitwisseling van het RRN (of het KBO-nummer) zodat wordt tegemoet
gekomen aan het principe van de authentieke bron. Het Comité benadrukt evenwel dat een
toevoeging van naam en voornaam aan het RRN fouten kan vermijden als het RRN opnieuw
wordt overgeschreven.
7. Uit wat voorafgaat blijkt dat de beoogde doeleinden welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en
gerechtvaardigd zijn als bedoeld in artikel 4, §1, 2° van de WVP.
C. PROPORTIONALITEIT

C.1 Ten overstaan van de gegevens
8. De aanvrager wenst toegang tot de gegevens vermeld onder artikel 3, 1ste lid, 1° en 5° van
de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen,
meer bepaald tot de gegevens "naam en voornamen" en "hoofdverblijfplaats".
9. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de oproepingsbrief te kunnen sturen aan de houder van
de nummerplaat.
10. Het Comité is van mening dat de gevraagde toegang tot de gegevens vermeld onder artikel
3, eerste lid, 1° (naam en voornamen) en 5 (hoofdverblijfplaats) van de WRR in
overeenstemming is met artikel 47, §1, 3° van de WVP.
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C.2. B etreffende van het gebruik van het Rijksregisternum m er
11. De aanvrager wenst het Rijksregisternummer te gebruiken van de titularis van een
inschrijvingsnummer van een voertuig dat onderworpen is aan een periodieke technische
controle.
12. Dit gebruik zal dienen als zoeksleutel in het Rijksregister.

13. Het Comité besluit dat het gebruik van het rijksregisternummer voor het vermelde doeleinde
conform is aan artikel 4, § 1, 3° van de WVP.

C.3. De frequentie van de toegang en de duur van de toegang
14. De aanvrager vraagt toegang voor onbepaalde duur aangezien zijn opdrachten niet in de tijd
beperkt zijn.
15. Het Comité stelt bijgevolg vast dat een machtiging voor onbepaalde duur noodzakelijk is voor
de verwezenlijking van het doeleinde van algemeen belang toevertrouwd door of krachtens
een wet (artikel 1, §1, 3° van de WVP).
16. Er wordt een permanente toegang gevraagd, omdat de gegevens op ieder ogenblik moeten
kunnen geraadpleegd worden tijdens het onderzoek van het dossier.
17. Het Comité stelt vast dat met een permanente toegang de aanvrager zijn opdracht van
algemeen

belang

correct

kan

uitvoeren.

De

gewenste

toegang

is

bijgevolg

in

overeenstemming met artikel 4, § 1, 3° van de WVP.

C.4. B etreffende de bew aarterm ijn
18. De aanvrager zal de gevraagde gegevens gedurende 2 jaar bewaren na de verzending van de
oproepbrief, om de toezichthoudende administratie te kunnen bewijzen dat de oproep wel
degelijk werd verstuurd op tijd en uur, en dit na elk verzoek of bij een klacht van de betrokken
persoon.
19. Het Comité stelt vast dat de bewaartermijn in overeenstemming is met artikel 4, §1, 5°, van
de WVP.
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C.5. I ntern gebruik en/ of m ededeling aan derden
20. De aanvrager verduidelijkte dat de gegevens "naam en voornaam" en "hoofdverblijfplaats"
zullen worden meegedeeld aan het "Atelier numérique, Impression des convocations papier",
en aan "Agora Mailing" (Myriad), Envoi postal des convocations", zodat de oproepen kunnen
worden gedrukt en verstuurd aan de betrokkenen.
21. Het Comité merkt op dat omdat die mededeling het mogelijk maakt om de wettelijke en
reglementaire bepalingen correct toe te passen en uit te voeren, ze beschouwd mag worden
als toelaatbaar. De beide maatschappijen worden beschouwd als de verwerkers van de
aanvrager. Daarom moet vooraf een verwerkingsovereenkomst worden afgesloten met hen
vooraleer de gegevens aan hen mogen worden meegedeeld.

C.6. N etw erk verbindingen
22. Uit de aanvraag blijkt dat er thans geen enkele netwerkverbinding tot stand komt.
23. Volledigheidshalve 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;

•

het Rijksregisternummer in ieder geval slechts gebruikt kan worden in relaties met
derden voor zover het kadert in de doeleinden met het oog op dewelke zij eveneens
gemachtigd werden om dit nummer te gebruiken.

D. BEVEILIGING

D.1 Consulent inzake inform atiebeveiliging
24. De gemachtigde is verplicht een consulent inzake informatiebeveiliging en bescherming van
de persoonlijke levenssfeer aan te stellen ( art. 10 WRR). Het Comité stelt vast dat de identiteit
van de consulent werd meegedeeld.
25. Het Comité wijst de gemachtigde op zijn verantwoordelijkheden in dit verband.
26. 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
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diens taken te vervullen en een gedegen kennis te verwerven van de informatica-omgeving
van de gemachtigde en van de informatiebeveiliging. De consulent dient deze kennis
permanent op peil te houden.
27. De consulent brengt rechtstreeks verslag uit aan de hoogste leidinggevende van de
gemachtigde.
28. 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 die hiermee
onverenigbaar zijn. 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).
29. 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.
30. 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
gezamenlijke werkzaamheden aan de hoogste leidinggevende en om de rol van
contactpersoon ten aanzien van het Comité op te nemen.
31. 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.
32. Het Comité behoudt zich het recht voor de naleving van deze verplichtingen te controleren.

D.2. Beveiligingsbeleid
33. Uit de documentatie die de aanvrager verstrekte, blijkt dat hij beschikt over een beleid inzake
informatiebeveiliging en over een uitvoeringsplan daarvan.
34. Het Comité heeft er akte van genomen.
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D.3. P ersonen die toegang hebben tot de inform atie en lijst van die personen
35. De aanvraag bevat de identiteit en de dienst van de personen die toegang zullen krijgen tot
het Rijksregister en het identificatienummer zullen gebruiken. Het gaat om personen die met
de gegevens moeten werken ingevolge de taken waarmee zij werden belast.
36. De aanvrager moet, zoals voorgeschreven door artikel 12 WRR, een lijst opstellen waarop de
personen vermeld worden die toegang hebben tot het Rijksregister en die het
identificatienummer gebruiken. Deze lijst zal voortdurend geactualiseerd worden en ter
beschikking van het Comité gehouden worden.
37. De personen die op deze lijst worden opgenomen moeten daarenboven een verklaring
ondertekenen waarin zij zich ertoe verbinden de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van
de informatiegegevens, te bewaren.
38. Het Comité eist dat de aanvrager de nodige maatregelen neemt om de loggings te registreren
(wie, wanneer en waarom toegang had tot de gegevens) zodat de toegangen kunnen worden
gecontroleerd.
OM DEZE REDENEN,
Het Comité
1° machtigt, het "Bureau d'étude et de contrôle en vue de la sécurité routière S.A." (afgekort
AUTOSECURITE S.A.), voor onbepaalde termijn voor de verwezenlijking van de doeleinden als vermeld
onder punt B en onder de voorwaarden als uiteengezet, om:
•

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

•

het Rijksregisternummer te gebruiken.

2° 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 (aanstelling van een consulent inzake informatiebeveiliging en
antwoorden op de vragen m.b.t. de organisatie van de beveiliging), de aanvrager een nieuwe
vragenlijst i.v.m. de stand van de informatiebeveiliging naar waarheid moet invullen en aan het Comité
moet bezorgen. Het Comité bevestigt de ontvangst ervan en behoudt het recht om daarop later
eventueel te reageren.
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4° bepaalt eveneens dat wanneer het Comité een vragenlijst over het beveiligingsniveau van de
aanvrager toestuurt, die laatste deze vragenlijst naar waarheid moet invullen en naar het Comité moet
terugsturen. 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

