ADVIES Nr 31 / 2001 van 10 september 2001.
O. Ref. :

10 / A / 2001 / 033

BETREFT :

Ontwerp van koninklijk besluit waarbij de instelling van openbaar nut Kind en
Gezin gemachtigd wordt het identificatienummer van het Rijksregister van de
natuurlijke personen te gebruiken.

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, inzonderheid artikel 29.

Gelet op de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke
personen, inzonderheid artikel 8, eerste lid.

Gelet op de adviesaanvraag van de Minister van Binnenlandse Zaken van 30 juli 2001.

Gelet op het verslag van de heer F. Robben.

Brengt op 10 september 2001 volgend advies uit :
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1. VOORWERP VAN DE ADVIESAANVRAAG
----------------------------------------------------------------Het ontwerp van koninklijk besluit dat door de Minister van Binnenlandse Zaken aan de Commissie
voor advies wordt voorgelegd, heeft tot doel de instelling van openbaar nut Kind en Gezin,
opgericht bij decreet van de Vlaamse Raad van 29 mei 1984, te machtigen om het
identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken voor de uitvoering van haar taken met
betrekking tot het beheer van haar databank IKAROS en haar Vaccinatiedatabank.

2. TOEPASSELIJKE WETGEVING
------------------------------------------------Krachtens artikel 8, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister
van de natuurlijke personen kan de Koning, na advies van de Commissie voor de bescherming van
de persoonlijke levenssfeer en bij in Ministerraad overlegd besluit, de openbare overheden en de
instellingen bedoeld bij artikel 5 van de wet machtigen om het identificatienummer van het
Rijksregister te gebruiken, binnen de grenzen en voor de doeleinden door hem bepaald.

3. ONDERZOEK VAN DE ADVIESAANVRAAG
-----------------------------------------------------------------Krachtens artikel 3, § 1, eerste lid, van het decreet van de Vlaamse Raad van 29 mei 1984
houdende oprichting van de instelling Kind en Gezin heeft Kind en Gezin tot taak de levenskansen,
het welzijn en de gezondheid van het kind te behartigen en de ouders of de personen die in rechte
of in feite de taak van ouders vervullen te ondersteunen met betrekking tot de zorg voor het kind.
In het kader van voormelde taak beheert Kind en Gezin twee specifieke gegevensbanken, met
name de databank IKAROS en de Vaccinatiedatabank. Beide gegevensbanken dragen bij tot een
efficiënt preventief gezondheidsbeleid bij jonge kinderen.
IKAROS, het geïntegreerd Kind Activiteiten Regio Ondersteuningssysteem, is de
informaticastructuur die de regioteamleden van Kind en Gezin ondersteunt in hun dagelijkse taken
en die onder meer het dossier van de kinderen uit de regio bevat (administratieve, medische,
sociale en verpleegkundige gegevens).
In de Vaccinatiedatabank worden alle door Kind en Gezin gekende vaccinatiegegevens (naam,
geboortedatum, geboorteplaats, woonplaats, toegediende vaccinaties met datum en eventuele
nevenwerkingen) van de kinderen van 0 tot 3 jaar in Vlaanderen geregistreerd. Op basis van deze
gegevens, die onder meer afkomstig zijn uit de hogervermelde IKAROS-databank, krijgt de
overheid een beeld op de vaccinatiegraad van de jonge kinderen in Vlaanderen en kan zij haar
beleid en specifieke acties met het oog op het uitroeien of beheersen van infectieziekten
aanpassen.
Het gebruik van het rijksregisternummer wordt met name gevraagd met het oog op het verzekeren
van de volledigheid en juistheid van beide gegevensbanken – Kind en Gezin wenst verkeerde of
dubbele registraties te vermijden. Meer algemeen zou het gebruik van het rijksregisternummer de
opvolging van elk in deze gegevensbanken opgenomen kind kunnen garanderen.
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Kind en Gezin werd bij koninklijk besluit van 30 mei 1994 gemachtigd om de informatiegegevens
van het Rijksregister van de natuurlijke personen te raadplegen voor het vervullen van de taken
opgelegd door het decreet van 29 mei 1984. Het gebruik van het rijksregisternummer lijkt een
logisch gevolg van deze machtiging tot toegang.
De machtiging tot gebruik van het rijksregisternummer wordt uitdrukkelijk beperkt tot de leidend
ambtenaar van Kind en Gezin en de door hem schriftelijk en bij naam aangewezen
personeelsleden en geldt enkel voor de uitvoering van de taken die voortvloeien uit de organisatie
van de IKAROS- en de Vaccinatiegegevensbank.
Artikel 2 van het aan de Commissie ter advies voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit bepaalt
dat het rijksregisternummer voor doeleinden van intern beheer uitsluitend mag worden gebruikt als
identificatiemiddel in de dossiers, bestanden en repertoria die door Kind en Gezin worden
bijgehouden voor het vervullen van de in vorige alinea bedoelde taken. Bij extern gebruik mag het
rijksregisternummer uitsluitend worden gebruikt in de voor het vervullen van deze taken
noodzakelijke betrekkingen met, enerzijds, de houder van het rijksregisternummer of zijn wettelijke
vertegenwoordiger of, anderzijds, de openbare overheden en instellingen die zelf reeds werden
gemachtigd om het rijksregisternummer te gebruiken en handelen binnen de uitoefening van hun
wettelijke en reglementaire bevoegdheden.
De door het ontwerp van koninklijk besluit verleende machtiging tot het gebruik van het
rijksregisternummer is goed gemotiveerd en in overeenstemming met de rechtspraak van de
Commissie.
De huidige tekst van artikel 4 van het ontwerp voorziet dat jaarlijks een lijst van de
personeelsleden van Kind en Gezin die het rijksregisternummer mogen gebruiken aan de
Commissie wordt bezorgd. De Commissie verkiest evenwel dat deze lijst van gemachtigden ter
beschikking wordt gehouden, wat toelaat dat zij permanent geactualiseerd blijft.
De Commissie heeft geen verdere opmerkingen bij dit ontwerp.
OM DEZE REDENEN
brengt de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, onder voorbehoud
van de hogervermelde opmerkingen, een gunstig advies uit.
De secretaris,

De voorzitter,

(get.) B. HAVELANGE

(get.) P. THOMAS.
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