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Sectoraal comité van het Rijksregister

Beraadslaging RR nr. 29/2018 van 16 mei 2018

Betreft: Machtiging voor de Algemene Directie Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken
om toegang te hebben tot de gegevens van het Bevolkings- en het Vreemdelingenregister, en tot het
Register van vreemdelingenkaarten (RN-MA-2018-087)

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 de Algemene Directie Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken
ontvangen op 13 februari 2018;
Gelet op de bijkomende informatie ontvangen op 17 april 2018;
Gelet op de aanvraag van het technisch en juridisch advies gericht aan de Federale Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken op 3 mei 2018
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Gelet op het verslag van de Voorzitter;
Beslist op 16 mei 2018 na beraadslaging, als volgt

I.
1.

ONDERWERP VAN DE AANVRAAG
In het raam van de bevoegdheden inzake toekenning, weigering of intrekking van

verblijfsvergunningen aan vreemdelingen, wenst de Dienst Vreemdelingenzaken, hierna de aanvrager,
toegang tot de gegevens betreffende huwelijk en wettelijke samenwoning, alsook de gegevens
betreffende de afstamming. Meer bepaald wenst de aanvrager toegang tot de volgende gegevens:
•

De vermelding van de afstammelingen in opgaande lijn in de eerste graad zoals bedoeld in
artikel 3, 1ste lid, 15° van de Wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van
de natuurlijke personen alsook in artikel 1, 1ste lid, 9° van het koninklijk besluit van 16 juli
1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister;

•

De vermelding van de afstammelingen in rechtstreekse, dalende lijn in de eerste graad,
ongeacht of de afstamming tot stand komt door de geboorteakte, een gerechtelijke beslissing,
een erkenning of een adoptie bedoeld in artikel 3, 1ste lid, 16° van de Wet van 8 augustus
1983 en in artikel 1, 1ste lid, 9/1° van het KB van 16 juli 1992;

•

De identificatiegegevens van de persoon waarmee het huwelijk wordt gepland, de gegevens
betreffende de formaliteiten en beslissingen voorafgaand aan het huwelijk bedoeld in artikel
1, 1ste lid, 29° van het koninklijk besluit van 16 juli 1992;

•

De identificatiegegevens van de persoon waarmee een verklaring van wettelijke samenwoning
werd gedaan en de gegevens betreffende de beslissingen voorafgaand aan het acteren van
de verklaring van wettelijke samenwoning bedoeld in artikel 1, 1ste lid, 30° van het koninklijk
besluit van 16 juli 1992;

•

De foto's van de houder op de identiteitskaarten die hem werden afgeleverd gedurende de
laatste 15 jaar, bedoeld in artikel 6bis, § 1, 1ste lid van de 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;
•

Het elektronische beeld van de handtekening van de houder (artikel 6bis, § 1, 1° van de wet
19 juli 1991).

2.

Tevens wenst de aanvrager een toegang tot de historiek van de gevraagde gegevens alsook

tot de wijzigingen die aan een van de gegevens zouden aangebracht worden.
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3.

De aanvrager verduidelijkt dat hij toegang wenst tot de gegevens van vreemdelingen en

Belgen betreffende samenwoning, huwelijken en afstamming. Voor de gegevens betreffende de foto
van de identiteitskaarthouder en de handtekening enkel inzake de vreemdelingen.
4.

De aanvrager verduidelijkt dat hij de informatie betreffende het huwelijk en de samenwoning

nodig heeft in het raam van de strijd tegen de schijnhuwelijken en de schijnwettelijke samenwoningen
en voegt hieraan toe dat (vrije vertaling) "talrijke vreemdelingen met alle middelen een

verblijfsvergunning in België trachten te bemachtigen. Een van deze middelen bestaan erin een
huwelijk of wettelijke samenwoning af te sluiten om recht te hebben gezinshereniging in hoofde van
de echtgeno(o)t(e) of partner “. Hij voegt er aan toe dat de toegang tot de gevraagde gegevens hem
moeten toelaten om, in combinatie met andere gegevens waarover hij beschikt (vrije vertaling) "de

werkelijke bedoeling te beoordelen van de (toekomstige) gehuwden of wettelijk samenwonenden en
eventueel hun gedrag aan te geven bij het bevoegde Parket van de Procureur des Konings om de
nietigverklaring en/of veroordeling te vragen “.
5.

Wat de gegevens betreft inzake afstamming verduidelijkt de aanvrager dat de toegang hiertoe

kadert in de strijd tegen de schijnerkenningen van vaderschap. Hij stelt dat (vrije vertaling) "sinds

enkele jaren een nieuw migratiefenomeen is opgedoken: de schijnerkenningen van vaderschap”. Hij
voegt er aan toe dat de toegang tot de gevraagde gegevens hem moeten toelaten om (vrije vertaling)
"met grotere nauwkeurigheid de realiteit van dit fenomeen vast te stellen maar ook het te bestrijden

door toe te laten de waarachtigheid van deze afstamming te beoordelen en in voorkomend geval de
Parketten van de Procureur des Konings te vatten om de nietigverklaring en/of veroordeling te
vragen”.

II.

ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG

6.

De aanvrager, die oorspronkelijk deel uitmaakte van het Ministerie van Justitie, beschikt reeds

over een toegang tot de informatiegegevens vermeld in artikel 3, eerste lid, 1° tot 9°, en tweede lid
van de WRR voor het vervullen van de taken die tot zijn bevoegdheid behoren. Hij is bovendien
gemachtigd om toegang te hebben tot de gegevens van het Rijksregister door het koninklijk besluit
van 6 januari 1997 waarbij aan bepaalde overheden toegang wordt verleend tot de
informatiegegevens die worden bewaard bij het Rijksregister van de natuurlijke personen, met
betrekking tot de vreemdelingen die in het wachtregister zijn ingeschreven.
7.

Hij is eveneens gemachtigd om toegang te hebben tot het Register van de Identiteitskaarten

door het Koninklijk besluit van 25 mei 2005 tot bepaling van de personen en instellingen die toegang
hebben tot het Register van de Identiteitskaarten.
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8.

Dit betekent dat het Comité zijn onderzoek kan beperken tot het nagaan of de gegevens tot

dewelke nu een toegang gewenst wordt, proportioneel zijn in het licht van de doeleinden (artikel 4, §
1, 3°, WVP).

A. DOELEINDE
9.

De aanvrager vraagt toegang tot de bedoelde gegevens om over te gaan tot de controles die

hij dient uit te voeren voor het verwezenlijken van de opdrachten die hem werden toevertrouwd
krachtens de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
10.

Artikel 9 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen bepaalt dat "Om langer dan de in artikel
6 bepaalde termijn in het Rijk te mogen verblijven, moet de vreemdeling die zich niet in een der in
artikel 10 voorziene gevallen bevindt, daartoe gemachtigd worden door (de Minister) of zijn
gemachtigde. Deze bevoegdheid werd toegekend aan de aanvrager, gemachtigde van de Minister ter
zake.
11.

De aanvrager reikt de verblijfsvergunningen aan vreemdelingen uit, weigert ze of trekt ze in.

Hij moet bijgevolg de aanvraagdossiers voor verblijfsvergunningen kunnen onderzoeken en
controleren of de toekenningsvoorwaarden vervuld zijn en/of behoudenblijven.
12.

Artikel 10 van de wet van 15 december 1980 bepaalt de voorwaarden voor een vreemdeling

om meer dan drie maanden in het Rijk te verblijven, waaronder:
-

de buitenlandse echtgenoot of de vreemdeling waarmee een geregistreerd partnerschap
gesloten werd dat als gelijkwaardig beschouwd wordt met het huwelijk in België, die met hem
komt samenleven, onder bepaalde voorwaarden.

-

hun kinderen, die met hen komen samenleven (onder bepaalde voorwaarden);

-

de kinderen van de vreemdeling die vervoegd wordt, van diens echtgenoot of van de
geregistreerde partner, die met hen komen samenleven;

13.

Artikel 11 van de wet van 15 december 1980 bepaalt dat:
« § 1. De minister of zijn gemachtigde kan beslissen dat de vreem deling die verklaart dat

hij zich in een van de in artikel 10 bepaalde gevallen bevindt, in een van de volgende gevallen
niet het recht heeft het Rijk binnen te kom en of in het Rijk te verblijven :
1° de vreemdeling voldoet niet of niet meer aan de voorwaarden van artikel 10;
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2° de vreem deling en de vreem deling die vervoegd w ordt, onderhouden
niet of niet m eer een w erkelijk huw elijks- of gezinsleven;;
3° met uitzondering van afwijkingen, die worden bepaald bij een internationaal
verdrag, bevindt de vreemdeling zich in een van de gevallen bepaald in artikel 3, 5°
tot 8°, of hij lijdt aan één van de ziekten die een gevaar voor de volksgezondheid
kunnen opleveren en die worden opgesomd in de bijlage bij deze wet;
4° [2 ...]2 het staat vast dat het huw elijk, het partnerschap of de adoptie
uitsluitend afgesloten w erden opdat de betrokken vreem deling het R ijk zou
kunnen binnenkom en of er verblijven.
In het geval van de familieleden van een erkende vluchteling of van een vreemdeling die de
subsidiaire bescherming geniet, met wie de bloed- of aanverwantschapsbanden al bestonden
vóór hij het Rijk betrad, mag de beslissing niet uitsluitend worden gebaseerd op het ontbreken
van de officiële documenten die de bloed- of aanverwantschapsbanden aantonen,
overeenkomstig artikel 30 van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van
internationaal privaatrecht of de internationale overeenkomsten betreffende dezelfde materie.
In voorkomend geval vermeldt de beslissing de bepaling van artikel 3 die werd toegepast.
In het geval de beslissing genomen wordt op basis [2 van het eerste lid, 2° of 4°, van artikel
74/20 of van artikel 74/21,]2 kunnen de kosten van repatriëring verhaald worden op de
vreemdeling of de persoon die hij vervoegd heeft.
§ 2. De minister of zijn gemachtigde kan beslissen dat de vreem deling die op grond van
artikel 10 toegelaten w erd tot een verblijf in het Rijk in een van de volgende gevallen niet
m eer het recht heeft om in het Rijk te verblijven :
1° de vreem deling voldoet niet m eer aan een van de in artikel 10 bepaalde
voorw aarden;;
2° de vreem deling en de vreem deling die vervoegd w erd, onderhouden niet
of niet m eer een w erk elijk huw elijks- of gezinsleven;;
3° de vreemdeling, die toegelaten werd tot een verblijf in het Rijk in de hoedanigheid
van geregistreerde partner op grond van artikel 10, § 1, 4° of 5°, of de vreemdeling
die vervoegd werd, is in het huwelijk getreden of heeft een wettelijk geregistreerd
partnerschap met een andere persoon;
4° [2 ...]2 het staat vast dat het huw elijk, het partnerschap of de adoptie
uitsluitend afgesloten w erden opdat de betrokken vreem deling het R ijk zou
kunnen binnenkom en of er verblijven..
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De op het punt 1°, 2° of 3° gebaseerde beslissing mag enkel getroffen worden gedurende de
[2 eerste vijf]2 jaar na de afgifte van de verblijfstitel of, in de gevallen bedoeld in artikel 12bis,
§§ 3 of 4, na de afgifte van het document dat bewijst dat de aanvraag werd ingediend.
De m inister of diens gem achtigde kan m et het oog op een verlenging of
vernieuw ing van de verblijfstitel, controles verrichten of laten verrichten om na te
gaan of de vreem deling voldoet aan de voorw aarden van artik el 10. Hij kan op elk
m om ent specifieke controles verrichten of laten verrichten in geval dat er
gegronde verm oedens zijn van fraude of dat het huw elijk, het partnerschap of de
adoptie tot stand is gek om en om voor de betrokk en persoon toegang tot of verblijf
in het Rijk te verkrijgen. »
14.

Naast het feit dat de aanvrager ermee belast is te beslissen, zoals bepaald door artikel 11, dat

de vreemdeling niet of niet meer aan de verblijfsvoorwaarden voldoet, laat artikel 12 van dezelfde wet
de aanvrager toe aan de vreemdeling en/of zijn familieleden het bevel te geven om het grondgebied
te verlaten wanneer niet langer aan de verblijfsvoorwaarden is voldaan.
15.

Artikel 40bis bepaalt een gelijkaardig stelsel voor de aanvragen voor een verblijfsvergunning,

(hun toekenning, weigering of intrekking), ingediend door de vreemdelingen die een burger van de
Europese Unie vervoegen.
16.

Titel IV van de wet van 15 december 1980 bevat de strafbepalingen die gepaard gaan met de

niet-naleving van de andere bepalingen van de wet. Zo voorzien de artikelen 79bis, 79ter en 79ter
bis, in een gevangenisstraf en een geldboete voor eenieder die:
-

een huwelijk sluit in de omstandigheden bedoeld in artikel 146bis van het Burgerlijk Wetboek;

-

een wettelijke samenwoning sluit in de omstandigheden bedoeld in artikel 1476bis van het
Burgerlijk Wetboek

-

een kind erkent of zijn voorafgaande toestemming geeft in een erkenning van een kind in de
omstandigheden bedoeld in artikel 330/1 van het Burgerlijk Wetboek.

17.

Tot slot voorziet Titel III quinquies van deze wet, getiteld « Fraude », in de artikelen 74/20

en 74/21 dat de minister of zijn gemachtigde de machtiging of toelating tot verblijf, aangevraagd
krachtens deze wet, kan weigeren wanneer de aanvrager, voor het verkrijgen van deze machtiging of
voor de erkenning van deze toelating, valse of misleidende informatie of valse of vervalste documenten
heeft gebruikt, of fraude heeft gepleegd of andere onwettige middelen heeft gebruikt die bijdragen
tot het verkrijgen van het verblijf.
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In dit opzicht bepaalt artikel 81 van dezelfde wet dat "De m isdrijven tegen deze wet en

18.

tegen de artikelen 433quinquies tot 433octies en 433decies tot 433duodecies van het Strafwetboek
w orden opgespoord en vastgesteld door alle officieren van gerechtelijke politie, met inbegrip van
diegenen wier bevoegdheid beperkt is, door de ambtenaren van de federale en van de lokale politie,
door de am btenaren van de Dienst Vreem delingenzaken en van het Bestuur der Douanen en
Accijnzen, door de inspecteurs van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid en van het Ministerie
van Middenstand, alsmede door de inspecteurs van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.
Zij verzam elen de bew ijzen van de m isdrijven en leveren de daders ervan over aan de
rechterlijke overheden overeenkom stig de bepalingen van het W etboek van
Strafvordering. »
19.

Momenteel controleert de aanvrager deze voorwaarden met behulp van de door de

ambtenaren van de Burgerlijke stand in het raam van de gegevens van huwelijken of wettelijke
samenwoning verstrekte informatie op basis van de omzendbrief van 13 september 2005, opgeheven
en vervangen door de omzendbrief van 17 september 2013, en in het raam van de gegevens inzake
afstamming, door de gemeenten krachten het KB van 11 mei 1987 betreffende de mededeling, door
de gemeenten, van inlichtingen aan de Dienst Vreemdelingenzaken.
20.

In het licht van deze bepalingen is het Comité van oordeel dat de doeleinden van de

gegevensverwerking welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd zijn in de zin van artikel
4, § 1, 2°, WVP en de verwerking steunt op artikel 5, eerste lid, c) van de WVP.

B. PROPORTIONALITEIT
B.1. Betreffende de gegevens van het Bevolkings- en Vreem delingenregister
21.

De aanvrager wenst toegang tot de volgende gegevens van het Rijksregister :
•

De vermelding van de ascendenten in de eerste graad, ongeacht of de afstamming tot stand
komt door de geboorteakte, een gerechtelijke beslissing, een erkenning of een adoptie (artikel
3, 1ste lid, 15° van de WRR en artikel 9, 1ste lid, 9/1° van het KB van 16 juli 1992);

•

De vermelding van de afstammelingen in rechtstreekse, dalende lijn in de eerste graad,
ongeacht of de afstamming tot stand komt door de geboorteakte, een gerechtelijke beslissing,
een erkenning of een adoptie (artikel 3, 1ste lid, 16° van de WRR en artikel 1, 1ste lid, 9/1° van
het KB van 16 juli 1992);
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•

De identificatiegegevens van de persoon waarmee het huwelijk wordt gepland, de gegevens
betreffende de formaliteiten en beslissingen voorafgaand aan het huwelijk (artikel 1, 1ste lid,
29° van het koninklijk besluit van 16 juli 1992);

•

De gegevens van de persoon waarmee een verklaring van wettelijke samenwoning werd
gedaan en de gegevens betreffende de beslissingen voorafgaand aan het acteren van de
verklaring van wettelijke samenwoning (artikel 1, 1ste lid, 30° van het koninklijk besluit van 16
juli 1992);

22.

Het Comité stelt vast dat de gevraagde gegevens conform artikel 4, § 1, 3° van de WVP zijn.

B.2. Betreffende de gegevens uit het Register van Vreem delingenkaarten
23.

De aanvrager wenst toegang tot de volgende gegevens van het Register van

Vreemdelingenkaarten:
•

De foto's van de houder op de identiteitskaarten die hem werden afgeleverd gedurende de
laatste 15 jaar, (artikel 6bis, § 1, 1° van de wet van 19 juli 1991 betreffende de
bevolkingsregisters,

de

identiteitskaarten,

de

vreemdelingenkaarten

en

de

verblijfsdocumenten);
•

Het elektronische beeld van de handtekening van de houder (artikel 6bis, § 1, 1ste lid, 1° van
de wet 19 juli 1991).

24.

Het Comité vestigt de aandacht van de aanvrager op het feit dat artikel 6bis, §1, 1ste lid, 1°

van de wet van 19 juli 1991 voorziet in de toegang tot de foto van de houder "horend bij de laatste
kaart” . A contrario bepaalt artikel 6bis, §1, 1ste lid, 2° van dezelfde wet de toegang tot verschillende
gegevens voor "iedere uitgereikte kaart" zonder beperking tot "de laatst uitgereikte kaart" doch zonder
de foto van de houder te beogen.
25.

Bijgevolg oordeelt het Comité dat de aanvraag betreffende de toegang tot de foto van de

houder moet worden beperkt tot de foto "horend bij de laatste kaart”. Onder dit voorbehoud oordeelt
het Comité voor het overige dat in het licht van de onder punt A beschreven doeleinden, de aanvraag
om toegang tot de gevraagde gegevens conform artikel 4, § 1, 3° van de WVP is.

B.3. Betreffende de historiek en de w ijzigingen
26.

De aanvrager wenst toegang tot de volledige historiek van de gevraagde gegevens. De

aanvrager voegt hieraan toe dat fenomenen zoals identiteitsfraude, schijnhuwelijken, schijn-wettelijke
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samenwoningen en schijnerkenningen van vaderschap, fenomenen zijn die eigen zijn aan de tijdsgeest
en dat de betrokkenen verschillende pogingen ondernemen bij verschillende gemeenten.
27.

Gelet op de verstrekte uitleg acht het Comité het niet noodzakelijk om toegang te hebben tot

de volledige historiek van de bedoelde gegevens en vraagt de aanvrager zich te beperken tot 10 jaar,
aangezien dit zal toelaten te voldoen aan zijn noden in het raam van de fraudebestrijding. De bij de
gemeenten ingediende aanvragen kunnen immers redelijkerwijs niet gespreid worden over een
onbepaalde periode.
28.

Mits dit voorbehoud, oordeelt het Comité dat een toegang tot de historiek van de gegevens

toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is (artikel 4, § 1, 3° van de WVP).
29.

De aanvrager wenst ook de geautomatiseerde mededeling van de wijzigingen die zouden

worden aangebracht aan de gevraagde gegevens teneinde zijn beslissingen te kunnen baseren op
bijgewerkte gegevens.
30.

In de mate dat de aanvrager inderdaad niet het exacte moment kan voorzien waarop hij voor

elk dossier waarmee hij is belast een controle zal uitvoeren, dit kan gebeuren bij de aanvraag voor
een vergunning maar ook later bij een onderzoek naar het behoud van de verblijfsvoorwaarden,
oordeelt het Comité dat een toegang tot de wijzigingen gerechtvaardigd is en conform artikel 4, § 1,
3° van de WVP.
31.

Het vestigt enkel de aandacht van de aanvrager op het feit dat hij, om te kunnen genieten

van de automatische mededeling van dergelijke wijzigingen, hij moet beschikken over een
verwijzingsrepertorium. Dit repertorium dient als filter opdat de aanvrager slechts de informatie zou
ontvangen die relevant is voor de behandeling van zijn actieve dossiers. Het Comité stelt dat de
aanvrager niet noodzakelijk zelf moet instaan voor het oprichten van dit verwijzingsrepertorium. Hij
kan

zichsluiten bij een bestaand verwijzingsrepertorium van een dienstenintegrator zoals Bosa

(vroeger Fedict).

B.4. Betreffende de frequentie van de toegang en de duur van de m achtiging
32.

Uit de aanvraag blijkt dat de aanvrager over een permanente toegang tot de gegevens wenst

te beschikken. Een dergelijke toegang moet volgens de aanvrager toelaten zijn opdracht te allen tijde
naar behoren uit te voeren telkens wanneer dit wordt vereist.
33.

Aangezien zijn opdrachten niet in de tijd zijn beperkt wenst de aanvrager een machtiging

voor onbepaalde duur te bekomen.
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34.

Het Comité oordeelt dat een permanente toegang en een machtiging voor onbepaalde duur

gepast zijn in het licht van artikel 4, § 1, 3°, WVP.

B.5. Betreffende de bew aringsterm ijn
35.

De aanvrager verklaart de gegevens te willen bewaren (vrije vertaling) "zolang de betrokkene

verblijft op het grondgebied van het Rijk of tot bij zijn overlijden". Hij verduidelijkt dat de wet van 15
december 1980 voorziet in bepaalde hypothesen die toelaten een einde te stellen aan het verblijf en
die niet beperkt zijn in de tijd, zoals in geval van fraude.
36.

Artikel 74/20, § 4 van de wet bepaalt immers "De minister of zijn gemachtigde kan te allen

tijde specifieke controles uitvoeren of laten uitvoeren als er gegronde vermoedens zijn van fraude of
van het gebruik van andere onwettige middelen". De wet bepaalt evenwel dat wanneer een dergelijke
beslissing wordt overwogen, rekening wordt gehouden met de aard en de hechtheid van de
gezinsband van de betrokkene, met de duur van zijn verblijf in het Rijk alsmede met het bestaan van
familiebanden of culturele of sociale banden met zijn land van herkomst.
37.

Het Comité is van oordeel dat de voorgestelde bewaartermijnen aanvaardbaar zijn in het licht

van artikel 4, § 1, 5° WVP. In de praktijk dient echter een onderscheid gemaakt te worden tussen
verschillende bewaringsmethoden in de tijd. De behandeling van een lopend dossier vereist een
zodanige bewaring dat de gegevens beschikbaar en toegankelijk zijn voor de ambtenaren die belast
zijn met het beheer van het dossier. Zodra een dossier kan worden gearchiveerd, dient de gekozen
bewaringswijze nog slechts een beperkte toegang en beschikbaarheid aan de gegevens te verlenen.
Zodra de bewaring niet langer nuttig is, mogen de gegevens niet langer bewaard worden in een vorm
die identificatie van de betrokkenen toelaat.

B.6. I ntern gebruik en/ of m ededeling aan derden
38.

Uit de aanvraag blijkt dat de gevraagde informatie enkel intern zal worden gebruikt. Er gebeurt

geen mededeling aan derden. Het Comité neemt hiervan akte.

C. INFORMATIEBEVEILIGING
C.1 Consulent inzak e inform atiebeveiliging

39.

Het Comité stelt vast dat de identiteit van de consulent werd meegedeeld.
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40.

Het Comité wijst de gemachtigde op zijn verantwoordelijkheden in dit verband.

41.

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
die 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 informatiebeveiliging. De consulent dient deze kennis permanent op peil te houden.
42.

De consulent brengt rechtstreeks verslag uit aan de hoogste leidinggevende van de

machtigingsgerechtigde.
43.

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 leidinggevende bestuurder
van de informaticadienst of van hoogste leidinggevende van de gemachtigde (bv. algemeen directeur).
44.

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 gemachtigden niet ontslagen of gestraft voor de uitvoering van zijn taken.
45.

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.
46.

De gemachtigde ondersteunt de consulent door hem de middelen en tijd te geven die nodig

zijn om zijn taken te vervullen en zijn deskundigheid op peil te houden. 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.
47.

Het Comité behoudt zich het recht voor de naleving van deze verplichtingen te controleren.

C.2. Het inform atiebeveiligingsbeleid
48.

Uit de informatie die de aanvrager heeft verstrekt, blijkt dat hij beschikt over een geschikt

beveiligingsbeleid en dat hij dit beleid op het terrein in de praktijk brengt.
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C.3. P ersonen die toegang hebben tot de inform atie en lijst van die personen
49.

Volgens de aanvraag zal de meegedeelde informatie enkel intern toegankelijk zijn voor de

bevoegde personen belast met de verwezenlijking van de onder punt A vermelde doeleinden.
50.

De aanvrager moet, zoals voorgeschreven door artikel 12 WRR, een lijst opstellen waarop de

personen vermeld worden die toegang hebben tot de meegedeelde informatiegegevens of deze
gebruiken. Deze lijst zal voortdurend geactualiseerd worden en ter beschikking gehouden worden van
het Comité.
51.

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 dit
informatiegegeven te bewaren.
52.

Tenslotte herinnert het Comité eraan dat het ontbreken van een loggingsysteem dat

registreert wie op welk moment welke gegevens van een bepaalde persoon heeft geraadpleegd en
om welke reden, elk beveiligingsbeleid zinloos maakt. Rekening houdend met het feit dat misbruik
maken van een toegang tot persoonsgegevens een strafbaar feit is, wordt aanbevolen dergelijke
loggings (wie had toegang, tot welke gegevens, wanneer en waarom) gedurende ten minste 10 jaar
te bewaren.

OM DEZE REDENEN,
het Comité
1° machtigt de Dienst Vreemdelingenzaken om, onder de voorwaarden uiteengezet in deze
beraadslaging, meer in het bijzonder in de punten 23, 24, 26, 27 en 30, voor het doeleinde vermeld
onder punt A, voor onbepaalde duur een permanente toegang te verkrijgen tot:
•

De vermelding van de afstammelingen in opgaande lijn in de eerste graad zoals bedoeld in
artikel 3, 1ste lid, 15° van de Wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van
de natuurlijke personen alsook in artikel 1, 1ste lid, 9° van het koninklijk besluit van 16 juli
1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister;

•

De vermelding van de afstammelingen in rechtstreekse, dalende lijn in de eerste graad,
ongeacht of de afstamming tot stand komt door de geboorteakte, een gerechtelijke beslissing,
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een erkenning of een adoptie bedoeld in artikel 3, 1ste lid, 16° van de Wet van 8 augustus
1983 en in artikel 1, 1ste lid, 9/1° van het KB van 16 juli 1992;
•

De identificatiegegevens van de persoon waarmee het huwelijk wordt gepland, de gegevens
betreffende de formaliteiten en beslissingen voorafgaand aan het huwelijk bedoeld in artikel
1, 1ste lid, 29° van het koninklijk besluit van 16 juli 1992;

•

De identificatiegegevens van de persoon waarmee een verklaring van wettelijke samenwoning
werd gedaan en de gegevens betreffende de beslissingen voorafgaand aan het acteren van
de verklaring van wettelijke samenwoning bedoeld in artikel 1, 1ste lid, 30° van het koninklijk
besluit van 16 juli 1992;

•

De foto van de houder op de laatst uitgereikte kaart, bedoeld in artikel 6bis, § 1, 1ste lid van
de 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;

•

Het elektronische beeld van de handtekening van de houder (artikel 6bis, § 1, 1ste lid van de
wet 19 juli 1991).

•

De historiek van de gevraagde gegevens gedurende een periode van 10 jaar.

2° weigert het meer gevraagde;

De wnd. Administrateur,

De Voorzitter,

(get.) An Machtens

(get.) Mireille Salmon

