Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid
Afdeling « Sociale zekerheid »

SCSZ/08/001
BERAADSLAGING NR. 08/001 VAN 15 JANUARI 2008 MET BETREKKING TOT
DE MEDEDELING VAN BEPAALDE PERSOONSGEGEVENS UIT DE
KRUISPUNTBANKREGISTERS AAN DE “DIRECTION DU TRANSPORT
SCOLAIRE” VAN HET “MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS”
VAN HET WAALSE GEWEST MET HET OOG OP DE TOEPASSING VAN DE
BEPALINGEN INZAKE HET SCHOOLVERVOER
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15, § 1 ;
Gelet op de aanvraag van het Ministerie van het Waalse Gewest van 25 september 2007 ;
Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 30
november 2007 ;
Gelet op het verslag van de heer Yves Roger.

A.

ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1.1. De “Direction du Transport scolaire” (Directie Leerlingenvervoer) van het “Ministère
de l’Equipement et des Transports” (Ministerie van Uitrusting en Vervoer) van het
Waalse Gewest dient elke leerling voor wie ze schoolvervoer organiseert op een
eenduidige wijze te kunnen identificeren. Ze dient te kunnen nagaan of de leerling in
kwestie wel degelijk bestaat en of er geen sprake is van een meervoudige toekenning
van het recht op schoolvervoer aan eenzelfde leerling. Tevens dient ze de
hoofdverblijfplaats van de betrokken leerling te kunnen controleren vermits deze een
bepalende factor is voor de toekenning van het recht op schoolvervoer.
Overeenkomstig het decreet van het Waalse Gewest van 1 april 2004 betreffende het
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schoolvervoer en de plannen inzake schoolverplaatsingen dient onderwijs immers in
beginsel te worden gevolgd in de dichtstbijgelegen onderwijsinrichting.
1.2. De “Direction du Transport scolaire” werd bij beraadslaging nr. 23/2007 van 18 juli
2007 door de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer loco
het Sectoraal comité van het Rijksregister gemachtigd om toegang te hebben tot
bepaalde persoonsgegevens van het Rijksregister – meer bepaald de naam, de
voornamen, de geboortedatum en de hoofdverblijfplaats – en om het
identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken, met het oog op de toepassing
van de bepalingen inzake het schoolvervoer.
1.3. Vermits de “Direction du Transport scolaire” ook dossiers dient te behandelen
aangaande leerlingen die niet in het Rijksregister van de natuurlijke personen zijn
opgenomen, wenst zij tevens toegang tot de Kruispuntbankregisters bedoeld in artikel 4
van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.
Aldus zouden volgende persoonsgegevens ter beschikking dienen te worden gesteld,
voor zover zij betrekking hebben op leerlingen die gebruik maken van het door de
“Direction du
Transport scolaire” georganiseerde schoolvervoer: het
Identificatienummer van de Sociale Zekerheid, de naam, de voornamen, de
geboortedatum en de hoofdverblijfplaats.
1.4. De mededeling door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de “Direction du
Transport scolaire” zou plaats vinden met tussenkomst van EASI-WAL, het
coördinatie-orgaan van het Waalse Gewest.

B.

BEHANDELING VAN DE AANVRAAG

2.1. Het betreft een mededeling van persoonsgegevens waarvoor krachtens artikel 15, § 1,
van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid een principiële machtiging van het Sectoraal
comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid vereist is.
2.2. Het Waalse Gewest dient de leerlingen voor wie zij schoolvervoer organiseert op een
eenduidige wijze te kunnen identificeren. Het betreft een gerechtvaardigd doeleinde.
2.3. De meegedeelde persoonsgegevens lijken, uitgaande van voormeld doeleinde, ter zake
dienend en niet overmatig.
Het Identificatienummer van de Sociale Zekerheid, de naam, de voornamen en de
geboortedatum vormen de basiselementen ter identificatie van de betrokken leerling.
Het gebruik van het Identificatienummer van de Sociale Zekerheid, voor zover het
werd toegekend door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, is overigens vrij,
ingevolge artikel 8, § 2, van de hogervermelde wet van 15 januari 1990.
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De hoofdverblijfplaats van de leerling dient gekend te zijn om de dichtstbijgelegen
onderwijsinrichting te kunnen bepalen.
2.4. De mededeling vindt plaats met tussenkomst van EASI-WAL, het coördinatie-orgaan
van het Waalse Gewest, opgericht bij het besluit van de Waalse Regering van 15 april
2005, dat onder meer tot opdracht heeft om acties inzake administratieve
vereenvoudiging en e-regering uit te voeren.
De tussenkomst van EASI-WAL biedt de waarborg dat de persoonsgegevens enkel
zullen worden meegedeeld aan de “Direction du Transport scolaire”.
EASI-WAL biedt tevens waarborgen voor een betere bescherming van de persoonlijke
levenssfeer in de schoot van alle instanties van het Waalse Gewest en dat door het
geheel van veiligheidsmaatregelen die aan deze instanties worden opgelegd, in het
bijzonder het gebruik van een beveiligde VPN-verbinding (zie 3.4.).

C.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

3.1. Zowel bij EASI-WAL als bij de eindbestemmeling van de persoonsgegevens, het
“Ministère
de
l’Equipement
et
des
Transports”,
werd
een
informatieveiligheidsconsulent aangeduid.
De informatieveiligheidsconsulenten in kwestie staan, met het oog op de veiligheid van
de persoonsgegevens die door hun opdrachtgever worden verwerkt en met het oog op
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de personen op wie deze
persoonsgegevens betrekking hebben, in voor het verstrekken van deskundige adviezen
aan de persoon belast met het dagelijks bestuur en voor het uitvoeren van opdrachten
die door deze worden toevertrouwd. Zij hebben een adviserende, stimulerende,
documenterende en controlerende opdracht inzake informatieveiligheid.
Zij vervullen tevens de functie van aangestelde voor de gegevensbescherming, bedoeld
in artikel 17bis van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
Deze veiligheidsconsulenten staan in voor het uitvoeren van het
informatieveiligheidsbeleid van hun respectieve opdrachtgever. Daartoe kunnen zij in
voorkomend geval een beroep doen op het document “referentiemaatregelen voor de
beveiliging van elke verwerking van persoongegevens” van de Commissie voor de
Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.
3.2. EASI-WAL en het “Ministère de l’Equipement et des Transports” dienen tevens
rekening te houden met de minimale veiligheidsnormen zoals bepaald door het
Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.
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3.3. Bij de mededeling van persoonsgegevens wordt gebruik gemaakt van het
Identificatienummer van de Sociale Zekerheid, dat is ofwel het identificatienummer
van het Rijksregister, ofwel het identificatienummer toegekend door de Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid.
De “Direction du Transport scolaire”van het Ministerie van het Waalse Gewest werd
bij beraadslaging nr. 23/2007 van 18 juli 2007 door de Commissie voor de
Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer loco het Sectoraal comité van het
Rijksregister gemachtigd om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens van het
Rijksregister en om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken met het
oog op de toepassing van de bepalingen inzake het schoolvervoer.
EASI-WAL van zijn kant blijkt vooralsnog niet te beschikken over een machtiging
vanwege het Sectoraal comité van het Rijksregister om het identificatienummer van het
Rijksregister te gebruiken. Het wordt verzocht daartoe het nodige te doen.
Het gebruik van het identificatienummer van de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid is, overeenkomstig artikel 8 van de wet van 15 januari 1990 houdende
oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, vrij.
3.4. De persoonsgegevens worden meegedeeld via een door EASI-WAL ter beschikking
gestelde beveiligde VPN-verbinding. Dit “virtual private network” wordt beveiligd aan
de hand van onder meer firewalls en oplossingen inzake anti-virus en anti-spyware.
De toegang tot de betrokken toepassing is enkel mogelijk voor personen die daartoe
over een user-id en een paswoord beschikken. Toegangen worden enkel verleend aan
de personeelsleden van de betrokken dienst van het Ministerie van het Waalse Gewest
die de persoonsgegevens nodig hebben met het oog op het uitvoeren van hun taken.
EASI-WAL, dat ten behoeve van de diensten van het Waalse Gewest
gemeenschappelijke toepassingen ontwikkelt, staat weliswaar in voor het meedelen van
de persoonsgegevens aan de bevoegde dienst van het Ministerie van het Waalse
Gewest maar mag de persoonsgegevens voor het overige niet zelf aanwenden.
3.5. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en EASI-WAL houden loggings bij met
betrekking tot de mededelingen aan de “Direction du Transport scolaire” van het
Ministerie van het Waalse Gewest, waarin onder andere wordt opgenomen wanneer en
over wie persoonsgegevens worden meegedeeld voor hogervermeld doeleinde.
Noch de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid noch EASI-WAL kunnen echter zelf
te weten komen aan welke concrete medewerker van het Ministerie van het Waalse
Gewest persoonsgegevens worden meegedeeld. Deze taak komt het Ministerie van het
Waalse Gewest zelf toe.
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De “Direction du Transport scolaire”van het Ministerie van het Waalse Gewest dient
uitgebreidere loggings bij te houden, met per mededeling een aanduiding van wie
wanneer over wie welke persoonsgegevens heeft verkregen voor welke doeleinden.
Deze loggings dienen gedurende minstens tien jaren te worden beheerd met het oog op
het behandelen van eventuele klachten of het achterhalen van eventuele
onregelmatigheden met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens. De
loggings zelf dienen te worden beveiligd aan de hand van maatregelen die de
vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid garanderen. Ze worden aan het
Sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid en aan de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid overgemaakt indien zij daarom verzoeken.

Om deze redenen, verleent
het Sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid
de machtiging aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid om de hogervermelde
persoonsgegevens onder de hogervermelde voorwaarden mee te delen aan de “Direction du
Transport scolaire” van het “Ministère de l’Equipement et des Transports” van het Waalse
Gewest, met tussenkomst van EASI-WAL, uitsluitend met het oog op de toepassing van de
betrokken bepalingen inzake het schoolvervoer.

Yves ROGER
Voorzitter

De zetel van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid is gevestigd in de kantoren
van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op volgend adres : Sint-Pieterssteenweg 375 – 1040 Brussel
(tel. 32-2-741 83 11)

