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Sectoraal comité van het Rijksregister

Beraadslaging RR nr 82/2014 van 29 oktober 2014

Betreft: aanvraag tot machtiging van Bloso voor toegang tot het Rijksregister en gebruik van het
identificatienummer in het kader van identificatie en authenticatie van trainers en sportbegeleiders
en de erkenning van hun kwalificaties (RN-MA-2014-321)

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 Intern Verzelfstandigd Agentschap Bloso van de Vlaamse
Gemeenschap ontvangen op 11/07/2014; Gelet op de bijkomende inlichtingen ontvangen op
19/08/2014 en op 15/09/2014;

Gelet op de aanvraag van het technisch en juridisch advies gericht aan de Federale Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken op 13/10/2014;

Gelet op het verslag van de Voorzitter;

Beraadslaging RR 82 /2014 - 2/12

Beslist op 29 oktober 2014, na beraadslaging, als volgt:

I. VOORWERP VAN DE AANVRAAG
.
1. De aanvraag heeft tot doel om het Intern Verzelfstandigd Agentschap met rechtspersoonlijkheid
BLOSO van de Vlaamse Gemeenschap, hierna de aanvrager genoemd, te machtigen om:
•

enerzijds, het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken en

•

anderzijds, een toegang te bekomen tot de informatiegegevens vermeld in artikel 3,
eerste lid, 1° (naam en voornamen), 2° (enkel geboortedatum), 3° (geslacht) en 5°
(hoofdverblijfplaats) WRR

en dit met het oog op het correct identificeren en authentificeren van gekwalificeerde en
geattesteerde trainers en sportbegeleiders en van (kandidaat-)cursisten die bij de aanvrager een
erkend diploma hebben behaald of zullen behalen.

II. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG
A. TOEPASSELIJKE WETGEVING
A.1. Wet van 8 augustus 1983 (WRR)
2. Overeenkomstig artikel 5, eerste lid, 2°, WRR en artikel 8 WRR wordt de machtiging om toegang
te bekomen tot of mededeling te bekomen van de informatiegegevens van het Rijksregister en
om het identificatienummer te gebruiken door het Comité verleend aan 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.

3. Het decreet van 7 mei 2004 tot omvorming van de Vlaamse openbare instelling Commissariaat-

generaal

voor

de

Bevordering

van

de

Lichamelijk

Ontwikkeling,

de

Sport

en

de

Openluchtrecreatie tot het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid BLOSO
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geeft de aanvrager o.m. als taak: “het aanbieden en erkennen via de Vlaamse Trainersschool1

van sportkaderopleidingen.” (zie artikel 5, 3°).
4. De door de aanvrager georganiseerde of erkende opleidingen leiden tot een diploma of attest
(waarop de gegevens van de betrokkenen correct moeten worden vermeld), dat niet alleen een
inhoudelijk meerwaarde aan de betrokkene bieden, maar dat soms ook noodzakelijk is voor een
bepaalde functie2 en dat ook gebruikt worden voor de toekenning van bepaalde subsidies en bij
het bepalen van een verloningscategorie bij bepaalde sportactiviteiten van gemeenten,
provincies en sportfederaties. 3
5. Het is dus van belang dat de aanvrager over correcte gegevens beschikt van gekwalificeerde en
geattesteerde trainers en sportbegeleiders en van (kandidaat-)cursisten die bij hem een erkend
diploma hebben behaald of zullen behalen.
6. Gelet op voormelde decretale taak, die kan worden beschouwd als een taak van algemeen
belang, komt de aanvrager in aanmerking om te worden gemachtigd toegang te hebben tot de
informatiegegevens bedoeld in o.m. artikel 3, eerste lid, 1° tot 3° en 5°, WRR en om het
identificatienummer van Rijksregister te gebruiken (zie artikel 5, eerste lid, 2°, WRR en artikel 8,
§1, WRR).

A.2. Wet van 8 december 1992 (WVP)
7. Op grond van artikel 4 WVP vormen de informatiegegevens en het identificatienummer van het
Rijksregister persoonsgegevens, waarvan de verwerking slechts is toegelaten voor welbepaalde,
uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Persoonsgegevens dienen bovendien
toereikend, ter zake dienend en niet overmatig te zijn, uitgaande van de doeleinden waarvoor zij
worden verwerkt.

1
De Vlaamse Trainersschool is een samenwerkingsverband tussen Bloso, Vlaamse universiteiten en hogescholen met een
opleiding LO en de erkende Vlaamse sportfederaties. Via dit structurele samenwerkingsverband is de sportsector er in
geslaagd om alle kwalitatieve opleidingsverstrekkers samen te brengen (zowel vrijwilligers als voor de professioneel
georiënteerden), en dit zowel voor de breedtesport als de topsport. De Vlaamse Trainersschool is officieel erkend als
uitvoerend orgaan om de decretale opdracht van het Blose inzake sportkaderopleiding te helpen realiseren.
2
3

Bv. het hoger reddersbrevet: artikel 5.32.9.2.2.§3 Vlarem II.

Zie o.a. art. 21 en 29 en bijlage III van het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 tot vaststelling van de
erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisatie voor de
sportieve vrijetijdsbesteding; artikel 10 en bijlage II van het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 tot
vaststelling van de voorwaarden tot het verkrijgen van de subsidies inzake topsport; Besluiten van de Vlaamse Regering van
29 november 2013 tot erkenning van de beroepskwalificatie initiator, instructeur B, trainer A en B; Besluit van de Vlaamse
Regering van 16 januari 2009 tot vaststelling van de voorwaarden tot het verkrijgen van subsidies inzake de door de
sportfederaties georganiseerde sportkampen.
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B. DOELEINDE
8. Zoals hiervoor aangehaald heeft de aanvrager als decretale taak ‘het aanbieden en erkennen
van sportkaderopleidingen’ die leiden tot een diploma of attest, dewelke soms noodzakelijk zijn
voor

bepaalde

functies

of

die

invloed

kunnen

hebben

op

het

bepalen

van

een

verloningscategorie bij gesubsidieerde sportactiviteiten.
9. Met het oog op deze activiteiten bouwt de aanvrager een databank voor het bijhouden van deze
diploma’s en attesten. In deze databank (‘VOTAS’ genoemd) zullen alle personen worden
opgenomen die een diploma of attest behaalden of zullen behalen4.
10. Teneinde te verzekeren dat de in voormelde databank opgenomen gegevens -van
gekwalificeerde en geattesteerde trainers en sportbegeleiders en van (kandidaat-)cursisten die
bij de aanvrager een erkend diploma hebben behaald of zullen behalen- correct zijn, wenst de
aanvrager toegang tot welbepaalde informatiegegevens uit het Rijksregister en wenst hij het
identificatienummer ervan te gebruiken.
11. Gelet op het voorgaande is het Comité van oordeel dat het doeleinde waarvoor toegang tot
welbepaalde informatiegegevens van het Rijksregister en gebruik van het identificatienummer
wordt gevraagd, welbepaald, duidelijk omschreven en wettig is, in navolging van artikel 5,
tweede lid, WRR en artikel 4, §1, 2°, WVP. Het betreft tevens een gerechtvaardigd doeleinde in
de zin van artikel 5, e), van de WVP.

C. PROPORTIONALITEIT
C.1 Ten overstaan van de gegevens
12. De aanvrager wenst een toegang te bekomen tot de informatiegegevens vermeld in artikel 3,
eerste lid, 1° (naam en voornamen), 2° (enkel geboortedatum), 3° (geslacht) en 5°
(hoofdverblijfplaats) WRR.
13. Een toegang tot voormelde gegevens moet de aanvrager in staat stellen om haar databank
houdende kandidaat-cursisten, cursisten en geattesteerde en gekwalificeerde trainers die een
erkend diploma hebben gehaald of zullen behalen met correcte informatie te voeden.
14. Toegang tot het informatiegegeven vermeld in artikel 3, eerste lid, 1°, WRR (naam en
voornamen) laat de aanvrager niet alleen toe de (kandidaat-) cursist, de geattesteerde en de

4

Op het ogenblik dat dat iemand zich inschrijft voor een door de aanvrager georganiseerde of erkende sportkaderopleiding
wordt deze persoon geregistreerd in deze databank.
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gediplomeerde correct te identificeren en te contacteren, maar laat hem tevens toe deze
gegevens correct weer te geven op het diploma of attest.
15. Toegang tot het informatiegegeven vermeld in artikel 3, eerste lid, 2°, WRR (enkel
geboortedatum) laat de aanvrager toe om bv. na te gaan of een (kandidaat-)cursist, op het vlak
van leeftijdsvereiste, aan een cursus kan deelnemen.
16. Toegang tot het informatiegegeven vermeld in artikel 3, eerste lid, 3°, WRR (geslacht) laat de
aanvrager toe om op een correcte manier contact op te nemen van de (kandidaat-)cursist, de
gediplomeerde of geattesteerde, door de juiste aanspreektitel in briefwisseling te hanteren. Dit
gegeven laat tevens toe om bv. een correcte kamerindeling te voorzien bij cursussen met
overnachting.
17. Toegang tot het informatiegegeven vermeld in artikel 3, eerste lid, 5°, WRR (hoofdverblijfplaats)
laat de aanvrager toe om briefwisseling met betrekking tot de opleidingen of met betrekking tot
diploma’s en attesten (waaronder het versturen ervan) naar het juiste adres van de persoon in
kwestie te richten.
18. Het Comité oordeelt, rekening houdend met de toelichting in de aanvraag evenals de
bijkomende

verduidelijking

verstrekt

achteraf,

dat

de

gevraagde

toegang

tot

de

informatiegegevens vermeld in artikel 3, eerste lid, 1°, 2° (enkel geboortedatum), 3° (geslacht)
en 5° (hoofdverblijfplaats) WRR, gelet op het nagestreefde doeleinde, proportioneel, ter zake
dienend en niet overmatig is (artikel 4, § 1, 3°, WVP).

C.2 Ten opzichte van het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister
19. Het Comité stelt vast dat aan de hand van het identificatienummer van het Rijksregister, dat een
uniek nummer is, een persoon precies kan geïdentificeerd worden. Dit betekent dat vergissingen
die kunnen ontstaan n.a.v. homonymie en foutieve schrijfwijzen worden vermeden.
20. Het is uiteraard van belang dat een diploma of attest wordt toegekend aan de juiste persoon,
temeer daar dergelijk diploma of attest soms noodzakelijk is voor bepaalde functies of een
invloed kan hebben op het bepalen van een verloningscategorie bij gesubsidieerde
sportactiviteiten.
21. Het Comité besluit dat het gevraagde gebruik van het Rijksregisternummer in overeenstemming
is met artikel 4, §1, 3°, WVP.
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C.3 Ten opzichte van de frequentie van de toegang en de duur van de machtiging
22. De aanvrager wenst een permanente toegang gelet op het feit dat sportkaderopleidingen
doorheen het jaar op permanente basis worden georganiseerd. Dit betekent dat er elke dag
inschrijvingen voor opleidingen worden geregistreerd. De diploma’s of attesten die worden
uitgereikt, worden verspreid doorheen het hele jaar aangezien er geen vast uitreikingsmoment
is.
23. Het Comité is van oordeel dat een permanente toegang inzake gepast is gelet op het feit dat
voortdurend nieuwe inschrijvingen voor opleidingen worden geregistreerd en diploma’s en
attesten worden opgemaakt en uitgereikt. (artikel 4, § 1, 3°, WVP).
24. De aanvrager wenst een machtiging voor onbepaalde duur. Het Comité stelt vast dat de
reglementaire bepaling(en) die de aanvrager met de realisatie van het doeleinde belasten, niet
in de tijd beperkt is. In het licht van het doeleinde is een machtiging van onbepaalde duur
gepast (artikel 4, § 1, 3°, WVP).

C.4 Ten opzichte van de bewaringstermijn
25. De aanvrager wenst de gevraagde informatiegegevens en het Rijksregisternummer te bewaren
tot bij het overlijden van de betrokkene. De diploma’s en attesten behaald ingevolge door de
aanvrager georganiseerde en erkende sporkaderopleidingen vervallen immers niet.
26. Het Comité is van oordeel dat de vooropgestelde bewaringstermijn conform is aan artikel 4, § 1,
5°, WVP.

C.5 Intern gebruik en/of mededeling aan derden
27. De aanvrager stelt dat de gegevens uitsluitend intern gebruikt worden.
28. De bijkomende toelichting van de aanvrager doet wel besluiten tot een mededeling (bij wijze
van toegang tot de ‘VOTAS’ databank) van de informatiegegevens aan derden, meer bepaald
aan:
•

VLABUS, het Vlaams Bureau voor Sportbegeleiding, dat als doelstelling heeft de
professionele

tewerkstelling

van de

sportsector

in Vlaanderen en Brussel

te

5

ondersteunen en te bevorderen. Toegang tot de ‘VOTAS’ databank van de aanvrager
laat VLABUS toe om in het kader haar decretale opdracht op zoek te gaan naar
geschikte, correct gekwalificeerde sportbegeleiders of lesgevers en deze in voorkomend

5

Zie het Decreet van 8 november 2013 houdende het stimuleren, het coördineren en het subsidiëren van de tewerkstelling in
de sportsector en het Besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 ter uitvoering ervan.
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geval

te

contacteren

om

te

bekijken

of

ze

beschikbaar

zijn

om

een

(arbeids)overeenkomst af te sluiten.
•

de erkende sportfederaties6, welke in de ‘VOTAS’ enkel toegang zullen hebben tot de
gegevens van gekwalificeerden en geattesteerden van de eigen sporttak(ken). Ze
kunnen op die manier hun actieve trainers opvolgen, gerichte promoties sturen voor een
volgende cursus naar geslaagden van een voorgaande cursus en ze kunnen op basis van
gegevens uit de databank hun beleidsplan nodig voor subsidiëring opmaken (%
geslaagden van een cursus x tegen jaar y verhogen tot …).

29. De aanvrager specifieert dat VLABUS, noch de erkende sportfederaties toegang zullen hebben
tot het identificatienummer van het Rijksregister, dat voor hen in de databank onzichtbaar zal
worden gemaakt. Het Comité neemt hiervan akte en stelt bijgevolg vast dat noch VLABUS, noch
de erkende sportfederaties dienen te beschikken over een machtiging voor gebruik van het
identificatienummer
30. Aangezien de mededelingen (bij wijze van toegang tot de ‘VOTAS’ databank) aan voormelde
instanties kaderen in het onder punt II B geformuleerde doelstelling, geven deze op zich geen
aanleiding tot bijzondere opmerkingen (behoudens wat hieronder volgt onder D. Uitbouw
Toegangs- en Gebruikersbeheer). Het Comité wijst er wel op dat de elektronische mededeling
van persoonsgegevens door een Vlaamse instantie in principe voorafgaandelijk moet worden
gemachtigd door de Vlaamse Toezichtcommissie.7

C.6. Netwerkverbindingen
31. Uit de aanvraag blijkt dat er op basis van het identificatienummer volgende netwerkverbindingen
zullen tot stand komen, meer bepaald met:
•

VLIMPERS8 van het Vlaams Agentschap voor overheidspersoneel, waarvoor deze
instantie werd gemachtigd het identificatienummer te gebruiken door een samenlezing
van het KB van 29 juni 1993 tot regeling van de toegang tot de informatiegegevens en

van het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke
personen in hoofde van sommige diensten van het Ministerie van de Vlaamse

6

Zie het Decreet van 13 juli 2001 houdende de regeling van de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de
koepelorganisaties en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding en het Ministerieel Besluit van 13 september 2012
houdende de erkenning van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisaties en de organisaties voor de sportieve
vrijetijdsbesteding.
7
Ingevolge artikel 8 van het Decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer vereist de
elektronische mededeling van persoonsgegevens door een Vlaamse instantie een machtiging van de Vlaamse
Toezichtcommissie.
8

VLIMPERS bestaat uit alle personen en hun personalia die door de Vlaamse overheid worden tewerkgesteld; dat kan vast,
contractueel maar ook occasioneel zijn.

Beraadslaging RR 82 /2014 - 8/12

Gemeenschap voor het vervullen van taken met betrekking tot het personeelsbeheer en
Beraadslaging RR nr. 04/2010 van 17 februari 2010;
•

ORAFIN9 van het Intern Verzelfstandigd Agentschap Centrale Accounting, welke werd
gemachtigd om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken met het oog
op het voeren van de boekhouding van de Vlaamse Overheid bij beraadslaging RR nr.
45/2009 van 15 juli 2009.

32. Aangezien de betreffende instanties waarmee een netwerkverbinding tot stand komt eveneens
gemachtigd zijn het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken en deze verbindingen
kaderen in het onder punt II B geformuleerde doelstelling, geven deze geen aanleiding tot
bijzondere opmerkingen op dit vlak. Het Comité wijst er ook hier wel op dat de elektronische
mededeling van persoonsgegevens door een Vlaamse instantie in principe voorafgaandelijk moet
worden gemachtigd door de Vlaamse Toezichtcommissie (zie voetnoot 7).
33. Het Comité vestigt er volledigheidshalve de aandacht op 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 slechts gebruikt kan worden in relatie met
derden voor zover het kadert in de doeleinden met het oog op dewelke zij eveneens
gemachtigd werden om dit nummer te gebruiken.

D. UITBOUW TOEGANGS- EN GEBRUIKERSBEHEERSYSTEEM
34. De aanvrager meldt dat hij voor de organisatie van het toegangs- en gebruikersbeheer als volgt
te werk gaat: elke gebruiker krijgt een gebruikersnaam en een wachtwoord toegewezen door de
aanvrager. De aanvrager houdt een nominatieve lijst bij van personen aan wie toegang werd
verleend. De toegang tot de ‘VOTAS’ databank wordt toegekend en gecontroleerd door één
medewerker van de aanvrager die de rechten in de databank beheert. Er wordt een
gebruikersovereenkomst10 afgesloten met VLABUS en de erkende sportfederaties en elke
individuele gebruiker ontvangt en ondertekent een document.
35. Het Comité vestigt echter vooreerst de aandacht op de aanbeveling van de Commissie voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer nr. 01/2008 van 24 september 2008 met

betrekking tot het toegangs- en gebruikersbeheer in de overheidssector. Daarin wordt gesteld:

9

ORAFIN bevat elke klant van de Vlaamse overheid (persoon of organisatie). Vermits elke cursist die zich inschrijft voor een
cursus klant is van BLOSO en dus van de Vlaamse overheid, moet de betrokkene worden opgenomen in ORAFIN.

10
In elke gebruikersovereenkomst staat: “VLABUS vzw/Sportfederatie deelt de in- en uitdiensttreding van een persoon onder
haar gezag, die toegang heeft of moet hebben tot VOTAS, onmiddellijk mee aan Bloso, zodat de toegang voor die specifieke
gebruiker correct en tijdig kan worden toegekend of afgesloten.”
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“8. De Commissie staat in de overheidssector (federaal, gemeenschappen, gewesten,
lokale besturen, …) de uitbouw voor van een goed onderling gecoördineerd systeem
van

gebruikers-

en

toegangsbeheer

dat

gebaseerd

is

op

de

elektronische

identiteitskaart als middel voor identificatie en authenticatie van de identiteit, (…)”.
“14. De Commissie is van oordeel dat de elektronische authenticatie van de identiteit bij
voorkeur gebeurt aan de hand van de elektronische identiteitskaart (EID) daar zij de
meeste garanties biedt. Ze combineert het bezit van een specifiek document met het
beschikken over een bepaalde kennis (pincode). Daarnaast beperken een aantal
feitelijke en wettelijke factoren het risico op misbruik ingeval van eventueel
verlies/diefstal van de EID:
•

het is een wettelijk beschermd officieel document dat wordt uitgereikt door de
overheid;

•

de afwezigheid van de EID zal door de rechtmatige bezitter ervan sneller
opgemerkt worden dan deze van andere kaarten die meestal slechts sporadisch
gebruikt worden;

•

zonder de pincode kan men met de kaart elektronisch niets aanvangen;

•

op basis van artikel 6ter 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, kunnen ingeval van
verlies/diefstal op elk moment van de dag of van de nacht de elektronische
functies van de kaart geschorst of ingetrokken worden door aangifte van het
verlies/diefstal bij helpdesk van het Rijksregister van de natuurlijke personen11”.

36. Het Comité is van oordeel dat het gebruik van de eID of toch minstens van het federaal token
momenteel wel een minimumvereiste inzake identificatie en authenticatie is.
37. De Commissie oordeelde op 30 april 2014 dat daarenboven het systeem BTB (voorheen VTEdatabank, cf. beraadslaging RR nr. 29/2013 en RR nr. 44/2013) door overheidsdiensten moet
worden geïntegreerd in het toegangs- en gebruikersbeheer.
Zij oordeelde dat een sectoraal comité zich in principe niet uitspreekt over de technische
modaliteiten in verband met de implementatie van het gebruikers- en toegangsbeheer, voor
zover de principes m.b.t. organisatie van dit beheer en de terugkoppeling naar authentieke
bronnen gehandeld wordt overeenkomstig de goede praktijken geopperd door de Commissie in:
11

Deze helpdesk is vierentwintig uur per dag gedurende zeven dagen per week operationeel (artikel 7 van het koninklijk
besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten).
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aanbeveling nr. 01/2008 van 24 september 2008 met betrekking tot het toegangs- en

gebruikersbeheer in de overheidssector;
aanbeveling nr. 09/2012 van 23 mei 2012 uit eigen beweging in verband met authentieke

gegevensbronnen in de overheidssector;
aanbeveling nr. 03/2009 uit eigen beweging in verband met integratoren in de
overheidssector.
38. Het Comité beaamt dat het inschakelen van het “Beheer Toegangsbeheerders” (BTB) –
voorheen ‘verantwoordelijke toegang entiteit’ (VTE) - de norm moet worden in gebruikers- en
toegangsbeheer voor e-government toepassingen om het risico op onrechtmatige toegang tot
gegevens te beperken.12
39. Het Comité concludeert uit voormelde aanbevelingen dat er een onderlinge integratie moet
komen van de gebruikers- en toegangsbeheerssystemen over de overheidsniveaus heen. Dit
houdt in dat dienstenintegratoren onderling credentials moeten kunnen uitwisselen wanneer
medewerkers van de instellingen aangesloten bij één dienstenintegrator toegang moeten
hebben tot diensten ontsloten via een andere dienstenintegrator. Deze organisatorische en
technische maatregel draagt significant bij tot een coherente beveiliging van de toegang tot
vertrouwelijke persoonsgegevens.
40. Het Comité beslist daarom dat de aanvrager, alleszins voor wat de toegang en het gebruik in
hoofde van VLABUS en de erkende sportfederaties betreft, de BTB-databank in het gebruikersen toegangsbeheersysteem moet inpassen. Dit betreft een voorwaarde die de inwerkingtreding
van de machtiging opschort.

E. VEILIGHEID
E.1 Consulent inzake informatiebeveiliging
41. Uit de door de aanvrager meegedeelde stukken blijkt dat hij over consulent inzake
informatieveiligheid beschikt. Volgens de meegedeelde informatie blijkt dat de betrokkene kan
aanvaard worden als consulent inzake informatiebeveiliging.
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E.2 Informatiebeveiligingsbeleid
42. Uit de door de aanvrager meegedeelde stukken blijkt dat hij over een beveiligingsbeleid beschikt
evenals over een plan in toepassing ervan.
43. Het Comité heeft er akte van genomen.

E.3 Personen die toegang hebben tot de gegevens en die het identificatienummer van
het Rijksregister mogen gebruiken en lijst van deze personen
44. Zoals voorgeschreven door artikel 12 van de WRR dient de aanvrager een lijst op te stellen van
de personen die toegang krijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister. Deze lijst moet
voortdurend bijgewerkt en ter beschikking van het Comité gehouden worden.
45. Bovendien zullen de personen die op deze lijst voorkomen een verklaring moeten ondertekenen
waarin zij zich ertoe verbinden de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van de gegevens te
bewaren.

OM DEZE REDENEN
het Comité

1° machtigt het Intern Verzelfstandigd Agentschap met rechtspersoonlijkheid BLOSO van de
Vlaamse Gemeenschap om, onder de voorwaarden bepaald in deze beraadslaging, voor
onbepaalde duur een permanente toegang te hebben tot de informatiegegevens vermeld in
artikel 3, eerste lid, 1°, 2°, 3° en 5° WRR en het identificatienummer van het Rijksregister te
gebruiken voor het onder II. B vermelde doeleinde.
Deze machtiging zal, voor wat de toegang in hoofde van VLABUS en de erkende sportfederaties
betreft, slechts uitwerking krijgen nadat het Intern Verzelfstandigd Agentschap met
rechtspersoonlijkheid BLOSO van de Vlaamse Gemeenschap:
•

vanwege de Vlaamse Toezichtcommissie een machtiging heeft bekomen voor de
elektronische mededeling van persoonsgegevens aan VLABUS en de erkende
sportfederaties (zie randnummer 30);

•

samen met de door haar gekozen dienstenintegrator (VDI of Fedict) aan het Comité
een document verstrekt hebben waarin zij zich ertoe verbinden om bij de uitbouw van
het toegangs- en gebruikersbeheer van de ‘VOTAS’ databank het bepaalde in luik D in
acht te nemen (zie randnummer 40);
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2° bepaalt dat indien op een later tijdstip een wijziging wordt aangebracht aan de organisatie van
de informatieveiligheid die een impact kan hebben op de antwoorden die met het
veiligheidsformulier aan het Comité werden verstrekt (aanstelling van een consulent inzake
informatieveiligheid en antwoorden op de vragen m.b.t. de organisatie van de veiligheid), het
Intern Verzelfstandigd Agentschap met rechtspersoonlijkheid BLOSO van de Vlaamse
Gemeenschap een nieuwe vragenlijst i.v.m. de stand van de informatieveiligheid naar waarheid
moet invullen en aan het Comité moet bezorgen. Het Comité meldt de ontvangst ervan en
behoudt het recht om daarop later eventueel te reageren;
3° bepaalt

dat

wanneer

het

Comité

het

Intern

Verzelfstandigd

Agentschap

met

rechtspersoonlijkheid BLOSO van de Vlaamse Gemeenschap een vragenlijst betreffende de
informatieveiligheid stuurt, deze laatste 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.) Patrick Van Wouwe

(get.) Mireille Salmon

