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Sectoraal comité van het Rijksregister

Beraadslaging RR nr. 34/2018 van 16 mei 2018

Betreft: Aanvraag van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen tot aanpassing van de
rechtsgrond van beraadslaging RR nr. 41/2007 van 12 december 2007 tot uitbreiding van het
machtigingsbesluit van 22 mei 2001 (RN-MA-2017-090)

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 Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen ontvangen op 11/04/2017; Gelet
op de bijkomende documenten en verduidelijking ontvangen op 5/10/2017, op 6/12/2017 op
8/01/2018 , op 9/03/2018, op 3/04/2018, op 4/05/2018 en op 15/05/2018;
Gelet op de aanvraag van het technisch en juridisch advies gericht aan de Federale Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken op 30/04/2018;
Gelet op het verslag van de Voorzitter;
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Beslist op 16/05/2018, na beraadslaging, als volgt:

I. VOORWERP VAN DE AANVRAAG
1. De aanvraag van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen NV 1 (hierna de aanvrager)
strekt ertoe om de rechtsgrond te herzien op basis waarvan de bij beraadslaging RR nr.
41/2007 van 12 december 2007 2 ter uitbreiding van koninklijk besluit van 22 mei 2001 3
verleende machtiging werd toegekend, inzonderheid wat betreft de toegang het de
informatiegegevens vermeld in artikel 3, eerste lid, 2° (geboorteplaats) en 4° (nationaliteit),
WRR.

II. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG
2. Aangezien de aanvraag zich beperkt tot de herziening van de rechtsgrond van de machtiging
op basis waarvan de aanvrager en de begunstigden reeds werden gemachtigd, zal het
onderzoek van het Comité zal zich toespitsen op de voor de informatiegegevens vermeld in
artikel 3, eerste lid, 2° (geboorteplaats) en 4° (nationaliteit), WRR, nieuw opgegeven
rechtsgrond; inzonderheid of de toegang tot deze gegevens in het licht van deze nieuwe
rechtsgrond/finaliteit proportioneel is (artikel 4, §1, 3°, WVP).

A. DOELEINDE EN PROPORTIONALITEIT
A.1 Ten overstaan van de inform atiegegevens
3. De aanvraag strekt er toe om de toegang tot de gegevens vermeld in artikel 3, eerste lid,
2° (geboorteplaats) en 4° (nationaliteit), WRR, te bevestigen, weliswaar op basis van
volgende nieuwe rechtsgronden 4:

Ze is de rechtsopvolger van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (artikel 30, § 1, tweede lid, van het decreet van 15 juli
1997 houdende de Vlaamse Wooncode.

1

2

Beraadslaging RR nr. 41/2007 van 12 december 2007 tot uitbreiding van het machtigingsbesluit van 22 mei 2001.

Koninklijk besluit van 22 mei 2001 tot regeling van de toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en van het
gebruik van het identificatienummer wat betreft de Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen en de door haar erkende sociale
huisvestingsmaatschappijen
3

De oude rechtsgrond -artikel 5, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering
van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode, werd bij Besluit van de Vlaamse Regering van
4 oktober 2013 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het woonbeleid opgeheven.

4
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−

ingevolge artikelen 1 en 139 van de Hypotheekwet en artikel 8 van het Koninklijk
besluit van 7 december 2016 houdende regeling van de aanbieding op

gedematerialiseerde wijze van onderhandse huurcontracten tot de formaliteit van de
registratie moeten de erkende sociale huisvestingsmaatschappijen en de erkende
sociale verhuurkantoren met het oog op de verplichte registratie van huurcontracten
(o.a.) de 'plaats van geboorte' van de huurder opgeven; een toegang tot het
informatiegegeven 'geboorteplaats' uit het Rijksregister laat dit toe;
−

ingevolge artikel 33, §1, vierde lid, 10° van het decreet van 15 juli 1997 5, artikel 18
van het Besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 2010 6 en bijlage I bij het
Ministerieel besluit van 6 oktober 2011 7 dienen in het kader van de beoordeling van
de prestaties van de sociale woonorganisaties door deze laatsten een aantal gegevens
te worden verzameld met het oog op opname in een prestatieregister, waaronder 'het

aantal

sociale

huurders

met

Belgische

nationaliteit'

;

toegang

tot

het

informatiegegevens 'nationaliteit' uit het Rijksregister laat toe dit af te leiden.
4. Het comité stelt vast dat een toegang tot de informatiegegevens 'geboorteplaats' en
'nationaliteit' de gemachtigden in staat stellen om voormelde verplichtingen na te leven
zonder dat de betrokkenen de nodige attesten moeten verzamelen en bezorgen.
5. Er kan dan ook gesteld worden dat een toegang tot de informatiegegevens vermeld in
artikel 3, eerste lid, 2° (geboorteplaats) en 4° (nationaliteit), WRR, evenals tot de historiek
van het gegeven vermeld in artikel 3, eerste lid, 4° (nationaliteit), WRR in overeenstemming
is met artikel 4, § 1, 3°, WVP.

A.2. Overige m odaliteiten
6. Gelet op het feit dat de herziening die hier behandeld wordt zich nog steeds situeert in het
kader van het doeleinde waarvoor de initiële machtiging werd verleend, is het gepast dat
dezelfde modaliteiten inzake bewaartermijn, de aard van de toegang, de duur van de
machtiging en de personen die toegang hebben tot de informatiegegevens en het
identificatienummer van toepassing zijn.

5

Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode

6

Besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 2010 tot vaststelling van de aanvullende voorwaarden en de procedure voor

de erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij en tot vaststelling van de procedure voor de beoordeling van de prestaties
van sociale huisvestingsmaatschappijen.
7

Ministerieel besluit van 6 oktober 2011 met betrekking tot de werking van het digitaal prestatieregister gekoppeld aan de

Prestatiedatabank.
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B. VEILIGHEID
B.1. Consulent inzake inform atieveiligheid en het I nform atieveiligheidsbeleid
7. Zowel de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij als de sociale huisvestingsmaatschappijen en
de sociale verhuurkantoren beschikken over een veiligheidsconsulent dewelke reeds in die
hoedanigheid werd aanvaard. 8
8. Ook het Intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Inspectie RWO
beschikt over een veiligheidsconsulent dewelke reeds in die hoedanigheid werd aanvaard.
9. Het Comité wijst de gemachtigden op hun verantwoordelijkheden in dit verband.
10. De gemachtigden wijzen 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 informatiebeveiliging. De consulent dient deze kennis
permanent op peil te houden.
11. De consulent brengt rechtstreeks verslag uit aan de hoogste leidinggevende van de
gemachtigden.
12. 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).
13. De gemachtigden waken 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.
8
Gelet op de coördinerende rol die aanvrager en diens veiligheidsconsulent vervullen ten aanzien van de sociale
huisvestingsmaatschappijen en de sociale verhuurkantoren (zie ook advies van het Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid
nr.06/05 van 7 maart 2006), is het van belang dat deze voldoende tijd kan spenderen aan zijn opdracht terzake. De aanvrager
licht toe dat, naast de in de evaluatievragenlijst opgegeven 4 uur per week (die op zich uiteraard niet volstaan), hij wordt
bijgestaan door een adjunct en dat bijkomende ondersteuning wordt geboden door een gekwalificeerde externe medewerker.
De aanvrager stelt dat aldus de nodige tijd kan worden besteed aan de begeleiding van de sociale huisvestingsmaatschappijen
en de sociale verhuurkantoren, evenals aan de jaarlijkse bevraging van de deze laatste en het steekproefsgewijs afleggen van
plaatsbezoeken.
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14. 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 waar te nemen.
15. De gemachtigden ondersteunen de consulent door hem de middelen en tijd te geven die
nodig zijn om zijn taken te vervullen en zijn deskundigheid in stand te houden. Met name
wordt

de

consulent

de

nodige

toegang

verschaft

tot

persoonsgegevens

en

verwerkingsactiviteiten. De gemachtigden zorgen ervoor dat de consulent naar behoren en
tijdig wordt betrokken bij alle aangelegenheden die verband houden met de bescherming
van persoonsgegevens.
16. Het Comité behoudt het recht om de naleving van deze verplichtingen te controleren.

B.2. Veiligheidsbeleid
17. De aanvrager werd bij beslissing van het Beheerscomité van de Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid opgenomen in het netwerk van de sociale zekerheid, na gunstig advies
van het Toezichtscomité (advies nr.02/09 van 16 juli 2002) waarbij zij t.o.v. de sociale
huisvestingsmaatschappijen en de sociale verhuurkantoren een gelijkaardige rol vervult als
deze van de beheersinstellingen van de diverse secundaire netwerken.
Dit betekent dat zij over een adequaat veiligheidsbeleid beschikken dat regelmatig wordt
getoetst:

rechtstreekse

opvolging

van

de

beheersinstelling/de

aanvrager

en

onrechtstreekse opvolging van de sociale huisvestingsmaatschappijen en de sociale
verhuurkantoren via rapportering terzake door de beheersinstelling/de aanvrager.
18. Ook het Intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Inspectie RWO
beschikt, volgens de verstrekte informatie terzake, over een beveiligingsbeleid, dat op het
terrein in de praktijk wordt gebracht.
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OM DEZE REDENEN,
Het comité
1° herziet de rechtsgrond op basis waarvan de aanvrager en de begunstigden reeds werden
gemachtigd bij beraadslaging RR nr. 41/2007 van 12 december 2007 tot uitbreiding van het KB
van 22 mei 2001 en
2° machtigt de VMSW, de erkende sociale huisvestingsmaatschappijen, de erkende sociale
verhuurkantoren en het Intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid
Inspectie RWO om onder de voorwaarden uiteengezet in deze beraadslaging en in
beraadslaging RR nr. 41/2007 van 12 december 2007 tot uitbreiding van het KB van 22 mei
2001, voor het doeleinde vermeld onder punt A, voor onbepaalde duur een permanente toegang
te verkrijgen tot de informatiegegevens vermeld in artikel 3, eerste lid, 2° (geboorteplaats) en
4° (nationaliteit), WRR.
3° bepaalt dat bij iedere latere wijziging in de organisatie van de informatiebeveiliging van de
begunstigden die een impact kan hebben op de antwoorden die via de vragenlijsten betreffende
de informatiebeveiliging aan het Comité werden verstrekt (aanduiding van een consulent inzake
informatiebeveiliging en antwoorden op vragen betreffende de organisatie van de beveiliging),
de

betrokkene

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.
4° bepaalt dat wanneer het Comité aan de begunstigden een vragenlijst betreffende de
informatiebeveiliging stuurt, deze laatsten die vragenlijst waarheidsgetrouw moeten invullen en
terugsturen aan het Comité. Dit laatste zal de ontvangst bevestigen en hierop reageren indien
hiertoe aanleiding bestaat.

De Wnd. Administrateur,

De Voorzitter,

(get.) An Machtens

(get.) Mireille Salmon

