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Sectoraal comité van het Rijksregister

Beraadslaging RR nr 45/2014 van 4 juni 2014

Betreft: Aanvraag tot uitbreiding van de beraadslaging RR nr. 07/2012 van 11 januari 2012
waarmee het Waals agentschap voor de integratie van gehandicapte personen gemachtigd werd om
toegang te hebben tot de informatiegegevens vermeld in het nieuwe artikel 3, 1ste lid, 9°/1
ingevoegd door de wet van 17 maart 2013, alsook tot de gegevens afkomstig uit de
bevolkingsregisters om toegang te krijgen tot de gegevens bedoeld in het nieuwe artikel 492/1, §1,
1° en 12° van het Burgerlijk Wetboek, eveneens ingevoegd door de wet van 17 maart 2013 (RN-MA2014-152)

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 Waals agentschap voor de integratie van gehandicapte personen,
ontvangen op 04/04/2014; ;
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Gelet op de aanvraag van het technisch en juridisch advies gericht aan de Federale Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken op 18/04/2014;
Gelet op het verslag van de Voorzitter;
Beslist op 4 juni 2014, na beraadslaging, als volgt:

I. ONDERWERP EN CONTEXT VAN DE AANVRAAG
.
1. Het Waals agentschap voor de integratie van gehandicapte personen, hierna "de aanvrager"

.

of "het AWIPH"heeft bij het Comité een aanvraag ingediend om de machtiging nr. 07/2012

.

van 11 januari 2012 uit te breiden en aldus gemachtigd te worden om:
 toegang te hebben tot de informatiegegevens opgenomen in artikel 3, eerste lid, 9°/1
van de WRR zoals ingevoegd door artikel 204 van de wet van 17 maart 2013 tot
hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe
beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid (hierna "de wet van 17
maart 2013"), alsook tot de toekomstige wijzigingen van die gegevens;
 toegang te hebben tot de informatiegegevens opgenomen in het nieuwe artikel 492/1,
§1, 1° en 12° van het Burgerlijk Wetboek, ingevoegd door artikel 42 van de wet van 17
maart 2013, alsook tot de toekomstige wijzigingen van die gegevens;
teneinde de opdrachten uit te voeren die hem werden toevertrouwd door het decreet van 6
april 1995 betreffende de integratie van gehandicapte personen (hierna het decreet).
2.

De aanvrager ontving reeds verschillende machtigingen om toegang te hebben tot de
informatiegegevens van het Rijksregister en om het identificatienummer ervan te gebruiken:


het koninklijk besluit van 17 februari 1998 1 machtigt hem om toegang te hebben tot
de informatiegegevens van artikel 3, eerste lid, 1° tot 9° en tweede lid van de WRR
alsook tot de wijzigingen aangebracht aan deze gegevens gedurende de 5 jaar
voorafgaand aan hun mededeling;



het

koninklijk

besluit

van

23

november

2001

machtigt

hem

om

het

identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken om de opdrachten te
vervullen die hem werden toevertrouwd door het decreet van 6 april 1995;

1

Koninklijk besluit van 17 februari 1998 waarbij aan het AWIPH toegang wordt verleend tot de informatiegegevens van het
Rijksregister van de natuurlijke personen, artikel 1.
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de beraadslaging nr. 14/2009 van 18 februari 2009 van het Sectoraal comité van het
Rijksregister2 machtigt hem om het identificatienummer van het Rijksregister te
gebruiken en permanent toegang te hebben tot de informatiegegevens van artikel
3, eerste lid, 1° tot 6° (de plaats van overlijden uitgezonderd), 8°, 9° en 13° van de
WRR, met inbegrip van de wijzigingen die werden aangebracht aan deze gegevens
gedurende de 5 jaar voorafgaand aan hun mededeling alsook tot de automatische
ontvangst van de toekomstige wijzigingen van die gegevens;



de beraadslaging nr. 07/2012 van 11 januari 2012 van het Sectoraal comité van het
Rijksregister

machtigt

hem

om

permanent

toegang

te

hebben

tot

de

informatiegegevens van artikel 3, eerste lid, 13° en 14° van de WRR en tot de
informatiegegevens vermeld in artikel 1, 6° tot 8°, 15° en 17° van het koninklijk
besluit van 16 juli 1992, met inbegrip van de wijzigingen die werden aangebracht
aan deze gegevens gedurende de 5 jaar voorafgaand aan hun mededeling alsook
tot de automatische mededeling van de wijzigingen die in de toekomst zullen
worden aangebracht aan die gegevens.
3.

De onderhavige aanvraag om uitbreiding beoogt bijgevolg de uitbreiding van deze laatste
machtiging nr. 07/2012 teneinde toegang te verkrijgen tot de gegevens die werden
toegevoegd door de wet van 17 maart 2013, in werking getreden op 1 juni 2014.

II. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG
4. Aangezien de aanvrager reeds beschikt over verschillende machtigingen om toegang te
hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister en om het identificatienummer
ervan te gebruiken en zijn aanvraag betrekking heeft op de uitbreiding van de machtiging
nr. 07/2012 van 11 januari 2012, kan het onderzoek van het Comité zich ertoe beperken na
te gaan of de gegevens waartoe thans toegang wordt gevraagd proportioneel zijn in het
licht van de doeleinden waarvoor de aanvrager de machtiging nr. 07/2012 ontving en in het
licht van de doeleinden uiteengezet in zijn vraag om uitbreiding (artikel 4, § 1, 3° van de
WVP).
A. DOELEINDEN
5. De

aanvrager

is

bevolkingsregister

2

gemachtigd
en

van

het

om

de

gegevens

van

vreemdelingenregister

het
te

Rijksregister,
verwerken

en

van

het

om

het

Beraadslaging RR nr. 14/2009 van 18 februari 2009 betreffende een aanvraag van het Waals agentschap voor de integratie
van de gehandicapte personen (AWIPH) om toegang te krijgen tot het Rijksregister en om het identificatienummer ervan te
gebruiken teneinde de betaling van kinderbijslagen aan hun statutair personeel te verzekeren en in dit raam de verplichtingen
na te komen die worden opgelegd door de wetgeving betreffende de kinderbijslagen.
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identificatienummer te gebruiken om de opdrachten te vervullen die hem werden
toevertrouwd door het decreet van 6 april 1995 en zijn uitvoeringsbesluit van 4 juli 1996.
6. Overeenkomstig de artikelen 14 en 16 van het decreet van 6 april 1995 is de aanvrager
belast met de uitvoering van het sociale integratiebeleid van de gehandicapte personen en
hun inschakeling in het arbeidsproces. Hiertoe dient hij onder meer een basisdossier op te
stellen op naam en met de medewerking van de gehandicapte persoon, zoals bepaald in de
artikelen 279 en 411 van het Waalse wetboek van Sociale actie en Gezondheid.
7. Dit basisdossier bevat de administratieve, medische, sociale en pedagogische inlichtingen
alsook

alle

multidisciplinaire

gegevens

die

toelaten

te

beslissen

over

tegemoetkomingsaanvragen ingediend door de gehandicapte persoon of zijn wettelijke
vertegenwoordiger.
8. De wet van 17 maart 2013 voegt nieuwe informatiegegevens in betreffende de bescherming
van meerderjarigen waarmee de aanvrager rekening moet kunnen houden om het
basisdossier van gehandicapte personen te vervolledigen. De informatie zal bijgevolg het
basisdossier van de aanvrager vervolledigen teneinde de rechten van de gehandicapte
persoon werkelijk effectief te maken, conform artikel 12 van het Verdrag van de Verenigde
Naties inzake de Rechten van Personen met een Handicap dat voorziet in "passende en
doeltreffende" waarborgen om misbruik te voorkomen.
9. Uit wat voorafgaat blijkt dat de beoogde doeleinden welbepaald, uitdrukkelijk omschreven
en gerechtvaardigd zijn in de zin van artikel 4, § 1, 2°, WVP. De beoogde doeleinden zijn
ook rechtmatig aangezien de verwerkingen van persoonsgegevens die voor dit doel worden
verricht, steunen op het artikel 5, eerst lid c) en f) van de WVP.
B. PROPORTIONALITEIT

1.

Betreffende het gegeven van het Rijksregister

10. De wet van 17 maart 2013 heeft een nieuw artikel 488 ingevoegd in het Burgerlijk Wetboek
luidende: "Art. 488/1. De meerderjarige die wegens zijn gezondheidstoestand geheel of
gedeeltelijk, zij het tijdelijk, niet in staat is zonder bijstand of andere beschermingsmaatregel
zijn belangen van vermogensrechtelijke of niet-vermogensrechtelijke aard zelf behoorlijk
waar te nemen, kan onder bescherming worden geplaatst, indien en voor zover de
bescherming van zijn belangen dit vereist. Een minderjarige kan vanaf de volle leeftijd van
zeventien jaar onder bescherming worden geplaatst, indien vaststaat dat hij bij zijn
meerderjarigheid in de toestand zal verkeren als bedoeld in het eerste lid".
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"Art. 488/2. Een beschermingsmaatregel over de goederen kan worden bevolen voor
meerderjarige personen die zich in staat van verkwisting bevinden, indien en voor zover de
bescherming van hun belangen dit vereist".
11. Deze wet van 17 maart 2013 wijzigde eveneens artikel 3 van de wet van 8 augustus 1983
tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen door in het eerste lid, een
9°/1 in te voegen, luidende: "9°/1 de naam, de voornaam en het adres van de
bewindvoerder over de goederen of van de persoon van wie melding wordt gemaakt in de in
artikel 1249/1 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde beslissing"3.
12. De aanvrager vermeldt dat het formulier voor aanvraag van zijn tussenkomst kennis van
deze informatie

vereist om de bekwaamheid van de aanvragers of van hun voorlopige

bewindvoerder te verifiëren.
13. Hem een rechtstreekse toegang hiertoe verlenen draagt bij tot de administratieve
vereenvoudiging door de gehandicapte persoon of zijn vertegenwoordiger stappen te
besparen.
14. De aanvrager vraagt de invoering van een geautomatiseerde mededeling door de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van alle wijzigingen die aan een gegeven zouden
worden aangebracht.
15. Opdat de mededeling van deze wijzigingen proportioneel zou gebeuren, moet ze worden
beperkt tot de personen voor wie de aanvrager over een actief dossier beschikt. Bijgevolg
moet er gewerkt worden met een referentieregister.
16. Het Comité stelt vast dat de aanvrager behoort tot het netwerk van de Kruispuntbank van
de sociale zekerheid. De Kruispuntbank beschikt over een referentieregister en kan dus aan
de aanvrager de wijzigingen meedelen die hij overeenkomstig punt 15 hierboven, nodig
heeft.
17. Gelet op de uitleg verstrekt in de aanvraag oordeelt het Comité dat de toegang tot de
informatiegegevens vermeld in artikel 3, eerste lid, 9°/1 van de WRR toereikend, ter zake

3

De wet van 17 maart 2013 heeft eveneens een nieuw artikel 1249/ ingevoegd in het Gerechtelijk Wetboek, luidende:

"Binnen de termijn van vijftien dagen bedoeld in artikel 1249, tweede lid, wordt een uittreksel van de beslissing door de
griffier meegedeeld aan de burgemeester van de woonplaats van de beschermde persoon, ten einde te worden aangetekend
in het bevolkingsregister. De burgemeester verstrekt een uittreksel uit het bevolkingsregister met vermelding van de naam,
het adres en de staat van bekwaamheid van een persoon, alsook de identiteit van de bewindvoerder, aan de persoon zelf of
aan elke derde die een belang aantoont".
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dienend en niet overmatig is in het licht van het beoogde doeleinde (artikel 4, § 1, 3° van de
WVP) met inbegrip van de automatische mededeling van de wijzigingen die aan deze
gegevens zouden worden aangebracht.

2.

Betreffende de gegevens bedoeld in het nieuwe artikel 492/1 van het Burgerlijk
Wetboek afkomstig uit het bevolkingsregister

18. De wet van 17 maart 2013 heeft een nieuw artikel 492/1 ingevoegd in het Burgerlijk
Wetboek

luidende:"Art.

492/1.

§

1.

De

vrederechter

die

een

rechterlijke

beschermingsmaatregel met betrekking tot de persoon beveelt, bepaalt de handelingen in
verband met de persoon waarvoor de beschermde persoon onbekwaam is, met
inachtneming van de persoonlijke omstandigheden en zijn gezondheidstoestand. Hij somt
deze handelingen uitdrukkelijk op in zijn beschikking. Bij gebreke van aanwijzingen in de in
het eerste lid bedoelde beschikking blijft de beschermde persoon bekwaam voor alle
handelingen in verband met zijn persoon. De vrederechter oordeelt in zijn beschikking in
ieder geval uitdrukkelijk over de bekwaamheid van de beschermde persoon met betrekking
tot :
1° de keuze van zijn verblijfplaats;
2° het geven van de toestemming tot huwen bedoeld in artikel 75 en 146;
3° het instellen van en zich verweren tegen een vordering tot nietigverklaring van het
huwelijk, bedoeld in de artikelen 180, 184 en 192;
4° het instellen van en zich verweren tegen een vordering tot echtscheiding op grond van
onherstelbare ontwrichting van het huwelijk, bedoeld in artikel 229;
5° het indienen van een verzoek tot echtscheiding door onderlinge toestemming bedoeld in
artikel 230;
6° het instellen van en zich verweren tegen een vordering tot scheiding van tafel en bed
bedoeld in artikel 311bis;
7° het erkennen van een kind overeenkomstig artikel 327;
8° het voeren van gedingen als eiser of als verweerder betreffende zijn afstamming bedoeld
in boek I, titel VII;
9° de uitoefening van het ouderlijk gezag over de persoon van de minderjarige, bedoeld in
boek I, titel IX;
10° de aflegging van een verklaring van wettelijke samenwoning bedoeld in artikel 1476, §
1, alsook de beëindiging van de wettelijke samenwoning, bedoeld in artikel 1476, § 2;
11° in voorkomend geval, het afleggen van een verklaring tot verkrijging van de Belgische
nationaliteit, bedoeld in hoofdstuk III van het Wetboek van de Belgische nationaliteit van 28
juni 1984;
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12° de uitoefening van de rechten bedoeld in de wet van 8 december 1992 tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
de persoonsgegevens;
13° de uitoefening van het recht bedoeld in de wet van 23 juni 1961 betreffende het recht
tot antwoord;
14° het richten van een verzoek tot naams- of voornaamswijziging, bedoeld in artikel 2 van
de wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen;
15° de uitoefening van de rechten van de patiënt, bedoeld in de wet van 22 augustus 2002
betreffende de rechten van de patiënt;
16° het verlenen van de toestemming om een experiment op de menselijke persoon uit te
voeren overeenkomstig artikel 6 van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de
menselijke persoon;
17° het verlenen van de toestemming tot het wegnemen van organen zoals bedoeld in
artikel 5 of artikel 10 van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en
transplanteren van organen;
18° de uitoefening van het recht op weigering om een autopsie uit te voeren op zijn kind
van minder dan achttien maanden, bedoeld in artikel 3 van de wet van 26 maart 2003
houdende regeling van de autopsie na het onverwachte en medisch onverklaarde overlijden
van een kind van minder dan achttien maanden;
19. Overigens bepaalt artikel 192 van de wet van 17 maart 2013 dat een artikel 1249/1 wordt
ingevoegd in het Gerechtelijk Wetboek, luidende: "Binnen de termijn van vijftien dagen
bedoeld in artikel 1249, tweede lid, wordt een uittreksel van de beslissing door de griffier
meegedeeld aan de burgemeester van de woonplaats van de beschermde persoon, ten
einde te worden aangetekend in het bevolkingsregister. De burgemeester verstrekt een
uittreksel uit het bevolkingsregister met vermelding van de naam, het adres en de staat van
bekwaamheid van een persoon, alsook de identiteit van de bewindvoerder, aan de persoon
zelf of aan elke derde die een belang aantoont."
20. Na lezing van de twee beschikkingen hierboven, stelt het Comité vast dat de gegevens
bedoeld door die bepalingen, noodzakelijkerwijs geregistreerd worden onder het gegeven
bedoeld in artikel 1, 15° van het Koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de
informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister 4.

4

Artikel 1, 15 van dit besluit bepaalt: “Alleen de volgende informatie betreffende de Belgen en de vreemdelingen wordt
opgenomen in de bevolkingsregisters of in het vreemdelingenregister: 15° de akten en beslissingen betreffende de
bekwaamheid van de meerderjarige en de onbekwaamheid van de minderjarige”.
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21. Artikel 16, 1ste lid, 12 van de WRR verleent aan het Comité de bevoegdheid om “de
gemeenten (te) verplichten, wanneer de Belgische openbare overheden of de openbare en
private instellingen van Belgisch recht die een opdracht van algemeen belang vervullen,
bedoeld in artikel 5, krachtens een wet, decreet of ordonnantie de gemeenten om andere
dan de in artikel 3 vermelde informatiegegevens kunnen verzoeken, deze gegevens te
verstrekken door toedoen van het Rijksregister; de aldus verstrekte gegevens worden niet in
het Rijksregister bewaard”. Zoals vermeld in de beraadslaging nr. 07/2012 van 11 januari
2012 waarvoor de aanvrager een uitbreiding wenst, is het AWIPH is een instelling van
algemeen nut van type B, zoals bedoeld in de wet van 16 maart 1954 betreffende de
controle op sommige instellingen van openbaar nut. De instelling werd opgericht bij decreet
van 6 april 1995 betreffende integratie van gehandicapte personen en staat onder voogdij
van de Waalse Minister van Volksgezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen. Het
agentschap is belast met een algemene coördinatie- en informatieopdracht met het oog op
de uitvoering van het Waals beleid inzake sociale en professionele integratie van
gehandicapte personen. De taken van algemeen nut staan beschreven in artikel 14 van het
voormelde Decreet van 6 april 1995. Het Comité stelt bijgevolg vast dat de opdracht die de
aanvrager moet vervullen inderdaad van algemeen belang is.
22. De aanvrager stelt dat hij enkel nood heeft aan de gegevens vervat in de alinea's 1° en 12°
van artikel 492/1, § 1 van het Burgerlijk Wetboek.
23. Hij legt uit dat de aanvraag om tussenkomst door het AWIPH immers als eerste deze
gegevens vereist wanneer de persoon een verzoek indient voor onderdak. Deze informatie is
belangrijk onder meer bij het beantwoorden van vragen voor opvang en onderdak. De
aanvrager zou deze informatie dus kunnen verkrijgen via administratieve vereenvoudiging
zonder dat dit persoonlijke stappen vereist vanwege de gehandicapte persoon of zijn wettige
vertegenwoordiger.
24. Het tweede gegeven moet de aanvrager toelaten alle gegevens te raadplegen betreffende
een persoon die een aanvraag bij zijn diensten indient en waarvoor hij bepaalde gegevens
moet controleren om de aanvraag te kunnen behandelen. Hij verduidelijkt dat de noodzaak
om deze informatie te verkrijgen voortvloeit uit het feit dat het AWIPH de zelfredzaamheid
van de persoon dient te kennen. In zijn beschikking spreekt de vrederechter zich
uitdrukkelijk uit over de bekwaamheid van de beschermde persoon om gebruik te maken
van zijn rechten bedoeld in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
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25. Om een dossier dat persoonsgegevens bevat te kunnen aanvaarden, dient hij in dat geval te
weten of de persoon al dan niet een beperkte zelfredzaamheid heeft. Indien de persoon een
beperkte zelfredzaamheid heeft zou hij de indieningsaanvraag mee dienen te ondertekenen
om de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens toe te laten. In het andere geval
volstaat de handtekening van de bewindvoerder van de persoon. Deze informatie niet
opvragen betekent volgens de aanvrager een beperking van uitoefening van rechten voor de
(gehandicapte) persoon. Dit vloeit voort uit de wens van de aanvragen om het volledige en
gelijke genot van de mensenrechten en alle fundamentele vrijheden te waarborgen in de lijn
van het Verdrag van de Verenigde Naties van 13 december 2006 inzake de Rechten van
Personen met een Handicap.
26. De aanvrager onderstreept dat deze gegevens hem kunnen meegedeeld worden door de
gemeente van de woonplaats van de betrokkene op basis van het bevolkingsregister, zoals
bepaald door artikel 1249/1 van het Gerechtelijk Wetboek.
27. Hij vraagt eveneens dat alle wijzigingen die aan een van deze gegevens zouden aangebracht
worden hem zouden worden meegedeeld. Het Comité verwijst hiervoor naar de punten 15
en 16 van deze beraadslaging.
28. Gelet op de in de aanvraag verstrekte uitleg oordeelt het Comité dat de toegang tot het
informatiegegeven vermeld in artikel 492/1, § 1, 1 ste lid toereikend, ter zake dienend en niet
overmatig is in het licht van het beoogde doeleinde (artikel 4, § 1, 3° van de WVP) met
inbegrip van de automatische mededeling van de wijzigingen die aan dit gegeven zouden
worden aangebracht.
29. Het nieuwe artikel 492/1, § 1, 12° van het Burgerlijk Wetboek verplicht de vrederechter
zich uitdrukkelijk uit te spreken over de bekwaamheid van een persoon om de rechten uit te
oefenen die hem verleend worden door de privacywet. Welnu, uit deze tekst blijkt niet dat
de bekwaamheid, beperkte bekwaamheid of onbekwaamheid om dergelijke rechten uit te
oefenen door derden zoals de aanvrager moet gekend zijn.
30. Bijgevolg oordeelt het Comité dat de toegang tot dit gegeven niet als proportioneel kan
worden beschouwd in de zin van artikel 4, § 1, 3° van de privacywet.
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3.

Betreffende de frequentie van de toegang/het gebruik en de duur van de
machtiging

31. De aanvrager wenst een permanente toegang tot de gegevens om deze voortdurend up-todate te kunnen houden. Het Comité stelt vast dat met het oog op de verwezenlijking van de
voormelde doeleinden een permanente machtiging passend is (artikel 4, § 1, 3° van de
WVP).
32. De aanvrager vraagt een machtiging voor onbepaalde duur. Het Comité stelt eveneens vast
dat de doeleinden waarvoor de aanvrager een toegang vraagt, niet beperkt zijn in de tijd. In
het licht van dit element is een machtiging voor onbepaalde duur passend (artikel 4, § 1, 3°
van de WVP).

4.

Betreffende de bewaringstermijn

33. Het Comité herinnert eraan dat de gegevens niet langer mogen bewaard worden dan de tijd
die noodzakelijk is om de doeleinden te verwezenlijken waarvoor zij werden ingezameld
(artikel 4, § 1, 5° van de WVP).
34. De aanvraag vermeldt dat de gegevens waartoe een toegang wordt gevraagd onbeperkt
worden bewaard opdat de gehandicapte persoon niet genoopt zou worden dezelfde
informatie opnieuw te verstrekken indien hij zijn aanvraag om tussenkomst wenst aan te
passen aan de stand van zijn handicap. De aanvraag verduidelijkt echter dat dossiers die
inactief zijn gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar, elektronisch zullen
gearchiveerd worden na aanpassing van de stukken. Bij deze archivering zullen enkel de
stukken gearchiveerd worden die een medisch belang vertonen om zo de evolutie van de
handicap van de persoon in de loop van de tijd te kunnen opvolgen en te vermijden dat de
persoon in voorkomend geval deze informatie opnieuw zou moeten verstrekken. De overige
documenten worden vernietigd.
35. De aanvrager verduidelijkt dat de aldus georganiseerde archiveringsprocedure in de geest is
van de federale en gewestelijke bepalingen inzake archivering van persoonlijke documenten
en de bepalingen met betrekking tot de bescherming van de privacy eerbiedigt. Het Comité
merkt op dat de aanvrager onderworpen is aan de naleving van de bepalingen inzake
archivering, vervat in het Waals decreet van 6 december 2001 betreffende de openbare
archieven.
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36. Gelet op de verstrekte uitleg oordeelt het Comité dat de voorgestelde bewaringstermijnen
aanvaardbaar zijn in het licht van artikel 4, § 1, 5° van de WVP.

5.

Intern gebruik en/of mededeling aan derden

37. Uit de door de aanvrager verstrekte uitleg blijkt dat de gegevens uitsluitend intern zullen
gebruikt worden.
38. Het Comité neemt hiervan akte.

6.

Netwerkverbindingen

39. Uit de aanvraag blijkt dat er een netwerkverbinding tot stand zal komen op basis van het
identificatienummer van het Rijksregister, met name met de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid (hierna de KSZ).
40. Het Comité stelt vast dat de KSZ gemachtigd is om het identificatienummer van het
Rijksregister te gebruiken5
41. Volledigheidshalve benadrukt het Comité dat:


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



het identificatienummer van het Rijksregister 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.

C. BEVEILIGING

1.

Consulent inzake informatiebeveiliging en informatiebeveiligingsbeleid

42. De aanvrager maakt deel uit van het netwerk van de sociale zekerheid en is bijgevolg
onderworpen aan het koninklijk besluit van 12 augustus 1993 houdende de organisatie van
de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid. Dit betekent dat hij beschikt
over:


een consulent inzake informatiebeveiliging wiens aanduiding werd voorgelegd aan
het Sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid;

5

Wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, artikel 7.
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een informatiebeveiligingsbeleid met vermelding van alle nodige middelen voor de
uitvoering ervan.

43. De beveiligingsmaatregelen kunnen bijgevolg al adequaat worden omschreven.

2.

Personen die toegang hebben tot de gegevens en de lijst van die personen

44. Een beperkt aantal personeelsleden van de aanvrager zullen toegang hebben tot de
gegevens en het identificatienummer van het Rijksregister gebruiken.
45. Zoals voorgeschreven door artikel 12 van de WRR, dient de aanvrager een lijst op te stellen
van de personen die het identificatienummer van het Rijksregister gebruiken. Deze lijst moet
voortdurend bijgewerkt en ter beschikking van het Comité gehouden worden. De personen
die op deze lijst voorkomen moeten bovendien een verklaring ondertekenen waarmee zij
zich ertoe verbinden de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van de gegevens te
bewaren.
46. Bovendien onderstreept het Comté dat ongeacht de persoon die intern over een toegang tot
het Rijksregister beschikt, de aanvrager in nodige procedures moet voorzien opdat voor
iedere raadpleging van het Rijksregister wordt geregistreerd voor welk dossier het
Rijksregister werd geraadpleegd, zodat nadien kan nagegaan worden of hiervoor een
geldige reden voorhanden was.
OM DEZE REDENEN,
Het Comité
1° machtigt het Waals agentschap voor de integratie van gehandicapte personen om voor
de onder punt B vermelde doeleinden en volgens de in onderhavige beraadslaging bepaalde
voorwaarden en voor onbepaalde duur:


een permanente toegang te krijgen tot de informatiegegevens vermeld in artikel 3,
eerste lid, 9° van de WRR, alsook om automatisch mededeling te krijgen van de
historiek van de toekomstige wijzigingen die aan de voormelde gegevens worden
aangebracht;



permanent toegang te krijgen tot de informatie met betrekking tot de bekwaamheid

van een persoon om zijn verblijfplaats te kiezen zoals opgenomen in de
bevolkingsregisters onder de rubriek akten en beslissingen betreffende de
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bekwaamheid van de meerderjarige en de onbekwaamheid van de minderjarige
(artikel 1, 15° van het Koninklijk besluit van 16 juli 1992) alsook om automatisch
mededeling te krijgen van de historiek van de toekomstige wijzigingen die aan dit
gegeven worden aangebracht;
2° weigert het meer gevraagde.

De Wnd. Administrateur,

De Voorzitter,

(get.) Patrick Van Wouwe

(get.) Mireille Salmon

