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Sectoraal comité van het Rijksregister

Beraadslaging RR nr 74/2013 van 13 november
2013

Betreft:

aanvraag tot goedkeuring van de beoogde netwerkverbinding tussen de leer- en

ervaringsbewijzendatabank van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming en
SELOR (RN-MA-2013-336)

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 voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming, ontvangen
op 11/09/2013;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 maart 1986 waarbij de Vaste Wervingssecretaris gemachtigd

wordt het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen te gebruiken;
Gelet op de beraadslaging RR nr. 07/2011 van 26/01/2011;
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Gelet op de aanvraag van het technisch en juridisch advies gericht aan de Federale Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken op 02/10/2013;

Gelet op het verslag van de Voorzitter;

Beslist op 13 november 2013, na beraadslaging, als volgt:

I. VOORWERP VAN DE AANVRAAG
1.

Het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming, hierna de aanvrager genoemd,

wenst een netwerkverbinding tot stand te brengen met SELOR zodat deze laatste aan de hand van
het identificatienummer van het Rijksregister geautomatiseerd informatie uit de leer- en
ervaringsbewijzendatabank, hierna LED, kan ophalen.

II. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG
II.A. Netwerkverbinding
2.

Gelet op het feit dat zowel de aanvrager als SELOR gemachtigd zijn om het

identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken, kan het onderzoek van het Comité zich
beperken tot het nagaan of de beoogde netwerkverbinding in overeenstemming is met de
doeleinden waarvoor zowel de aanvrager als SELOR werden gemachtigd.

3.

Bij

beraadslaging

RR

nr.

07/2011

werd

de

aanvrager

gemachtigd

om

het

identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken om de personen die in de LED worden
opgenomen eenduidig te identificeren. Hij werd gemachtigd om dit nummer te gebruiken, niet alleen
in zijn hoedanigheid van beheerder van de LED, maar ook als leverancier van gegevens uit deze
gegevensbank aan derden.

4.

Volledigheidshalve wordt hierbij in herinnering gebracht dat de doeleinden van de LED in

artikel 20 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, worden
omschreven als het verlenen van diensten enerzijds en beleidsontwikkeling anderzijds.

5.

Het doeleinde van het gebruik door de aanvrager van het identificatienummer in de beoogde

netwerkverbinding, namelijk persoonsgegevens uit de LED verstrekken aan een derde, valt dus
volledig binnen de parameters van de beraadslaging RR nr. 07/2011.

.
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6.

SELOR is als rechtsopvolger van het Vast Wervingssecretariaat op basis van het koninklijk

besluit van 3 maart 1986 gemachtigd om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken
met het oog op de uitvoering van de wettelijke en reglementaire bepalingen waarmee het is belast.
In de mate dat daarbij gegevens met andere openbare overheden of instellingen worden
uitgewisseld, kan het identificatienummer daarin slechts gebruikt worden voor zover deze laatsten
daartoe eveneens gemachtigd zijn.
Ingevolge diverse koninklijke besluiten1 staat SELOR o.a. in voor:

7.
•

de selectie, rekrutering en oriëntatie van personeel voor overheidsdiensten;

•

de organisatie van testen voor de bewakings- en veiligheidssector;

•

de organisatie van taalexamens.

8.

Deze werkzaamheden vereisen dat SELOR controleert of de betrokkene voldoet aan de

deelnemingsvoorwaarden die onder meer betrekking hebben op diploma en/of ervaring. Indien
SELOR deze informatie uit de LED kan ophalen, beschikt het over betrouwbare informatie en hoeft
de burger zelf geen documenten meer op te laden of toe te sturen. Het Comité stelt vast dat het
gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van een betrokkene door SELOR om
informatie op te halen uit de LED kadert binnen de reglementaire opdrachten waarmee het werd
belast.

9.

De Vlaamse Toezichtcommissie machtigde SELOR bij beraadslaging VTC nr. 40/2013 van

09/10/2013 om persoonsgegevens uit de LED te verkrijgen.

10.

Het Comité neemt akte van de beoogde netwerkverbinding en stelt vast dat deze geen

aanleiding geeft tot opmerkingen.

II.B. Informatiebeveiliging
11.

Wanneer persoonsgegevens elektronisch worden uitgewisseld, moet er bijzondere aandacht

worden besteed aan de informatiebeveiliging.

1
Artikelen 17, § 1 en 42 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel
(geconsolideerde versie d.d. 2 juli 2013); koninklijk besluit van 22 december 2000 betreffende de selectie en de loopbaan van
het rijkspersoneel; koninklijk besluit van 15 januari 2007 betreffende de mobiliteit van de statutaire ambtenaren in het
federaal administratief openbaar ambt; koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende de vereisten inzake

beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of
uitvoerende functie in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst en betreffende de erkenning van de
opleidingen; koninklijk besluit van 13 juni 2010 tot toekenning van toelagen voor tweetaligheid aan de personeelsleden van
het federaal administratief openbaar ambt; koninklijk besluit 19 december 2002 tot regeling van de examens waarbij de
doctors en licentiaten in de rechten in de gelegenheid worden gesteld te voldoen aan het voorschrift van artikel 43quinquies
van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik van de talen in gerechtszaken.

Beraadslaging RR 74 /2013 - 4/4

12.

Naar aanleiding van de machtiging die in 2011 aan de aanvrager werd verleend, werd

vastgesteld dat hij over een aanvaardbare consulent inzake informatiebeveiliging beschikt evenals
over een informatiebeveiligingsbeleid.

13.

Niettegenstaande artikel 10 WRR iedere instantie die gemachtigd werd om toegang te

hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister/het identificatienummer van het
Rijksregister te gebruiken verplicht om over een consulent inzake informatiebeveiliging te
beschikken, stelde SELOR tot op heden aan het Comité geen persoon voor om deze functie waar te
nemen. Het Comité beschikt evenmin over enige informatie m.b.t informatiebeveiligingsbeleid van
SELOR.

Het Comité staat erop dat SELOR de evaluatievragenlijst kandidaat-veiligheidsconsulent en

14.

de conformiteitsverklaring beveiliging informatiesysteem behoorlijk ingevuld en ondertekend bezorgt
zodat het Comité de geschiktheid van de voorgestelde consulent inzake informatiebeveiliging en het
beveiligingsbeleid van SELOR kan beoordelen.

OM DEZE REDENEN,
het Comité
1° verleent haar goedkeuring aan de beoogde netwerkverbinding tussen Agentschap voor
Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming en SELOR;

2° bepaalt dat deze netwerkverbinding slechts tot stand mag worden gebracht nadat het Comité
op basis van de door SELOR verstrekte stukken en informatie heeft vastgesteld dat SELOR:
•

over een consulent inzake informatiebeveiliging beschikt die aanvaardbaar is;

•

over een behoorlijk beveiligingsbeleid beschikt.

De Wnd. Administrateur,

De Voorzitter,

(get.) Patrick Van Wouwe

(get.) Mireille Salmon

