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Sectoraal comité van het Rijksregister
Beraadslaging RR nr. 32/2008 van 30 juli 2008

Betreft: aanvraag van Kind en Gezin tot uitbreiding van de machtigingen m.b.t. gebruik
van het identificatienummer van het Rijksregister met het oog op o.a. controle op
aanwezigheids- en bezettingsgegevens (RN/MA/2007/061)

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 met rechtspersoonlijkheid Kind en
Gezin, ontvangen op 17/12/2007;
Gelet op de aanvraag van het technisch en juridisch advies, gericht aan de Federale Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken op 23/01/2008;

Gelet op de beslissing van het Comité van 20 februari 2008 waarbij de behandeling van dit dossier
werd geschorst teneinde het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en
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Gezin toe te laten een gedetailleerde lijst te verstrekken houdende alle gegevens die er per kind
zullen geregistreerd worden evenals een gedetailleerde toelichting m.b.t. het toepasselijke
gebruikersbeheer en meer in het bijzonder de maatregelen die er genomen werden om ervoor te
zorgen dat niet gerechtigde personen geen toegang krijgen;
Gelet op het technisch en juridisch advies, ontvangen op 04/03/2008;
Gelet op de toelichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en
Gezin, ontvangen op 20 juni 2008;
Gelet op het verslag van de Voorzitter;
Beslist op 30/07/2008, na beraadslaging, als volgt:

I. VOORWERP VAN DE AANVRAAG
De aanvraag heeft tot doel om het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind
en Gezin, hierna de aanvrager genoemd, te machtigen om het identificatienummer van het
Rijksregister te gebruiken (art. 8 WRR) met het oog op:
•

de controle op aanwezigheids- en bezettingsgegevens;

•

gebruikersbeheer.

Ingevolge bijkomend bericht vanwege de aanvrager van 6 februari 2008, dient zijn aanvraag
eveneens beschouwd te worden als een aanvraag ten behoeve van de centra voor kinderzorg en
gezinsondersteuning, hierna de centra, om het identificatienummer te gebruiken teneinde de
aanvrager toe te laten de aanwezigheids- en bezettingsgegevens te controleren.
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II. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG
A. KIND EN GEZIN
De aanvrager is reeds gemachtigd om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken
voor een aantal doeleinden 1 . Dit betekent dat het onderzoek van het Comité, voor wat de aanvrager
betreft, zich kan beperken tot het nagaan of:
•

de nieuwe doeleinden waarvoor het gebruik gevraagd wordt, conform zijn met
artikel 4, § 1, 2°, WVP;

•

het gebruik van het identificatienummer, in het licht van de nieuwe doeleinden,
proportioneel is (artikel 4, § 1, 3°, WVP).

B. DE CENTRA
Overeenkomstig de artikelen 5, eerste lid, 2°, en 8 WRR wordt de machtiging om het
identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken, door het Comité verleend aan de 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.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002 betreffende de erkenning en de subsidiëring

van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning, bepaalt onder meer dat de centra:

•

worden opgericht door een publieke of private niet-commerciële rechtspersoon;

•

slechts in die hoedanigheid mogen opereren mits voorafgaande erkenning door de
aanvrager (in dat geval komen ze ook in aanmerking voor subsidiëring);

•

hun erkenning kunnen verliezen wanneer de aanvrager, die toezicht uitoefent, vaststelt dat
niet langer aan alle erkenningsvoorwaarden is voldaan.

Concreet bieden de centra hulp aan gezinnen in al hun diversiteit, met kinderen van 0 tot 12 jaar in

het basisonderwijs, als ze hulp vragen omdat er zich bij de opvoeding voor ouder of kind problemen
1
Koninklijk besluit van 7 juli 2002 waarbij de instelling van openbaar nut Kind en Gezin gemachtigd wordt het
identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen te gebruiken; beraadslaging RR nr. 29/2006 van 8

november 2006.
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voordoen of dreigen voor te doen en als een tijdelijk hulpaanbod perspectief biedt op verandering
(artikel 3, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002).

Ze zijn met andere woorden de instrumenten via dewelke de aanvrager een van zijn kerntaken,
namelijk de organisatie van de preventieve gezinsondersteuning, zoals omschreven in artikel 7 van
het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 30 april 2004 tot oprichting van het intern

verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin, die als een taak van algemeen
belang kan bestempeld worden, op het terrein waarmaakt. In het licht hiervan komen de centra dan
ook in aanmerking om gemachtigd te worden om het identificatienummer te gebruiken.

C. FINALITEITEN
C.1. De aanvrager en de centra
Artikel 5 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 30 april 2004 bepaalt dat de kerntaak
van de aanvrager onder meer bestaat in de organisatie van de preventieve gezinsondersteuning.
Artikel 10, derde lid, voorziet verder dat de aanvrager:

"registreert en verwerkt alle gegevens, met inbegrip van persoonsgegevens met
betrekking tot zijn cliënteel, die noodzakelijk zijn om:
1°

de

taken,

bedoeld

in

artikelen

5,

6,

7

en

8

uit

te

voeren;

2° de beleidsgerichte input als bedoeld in artikel 4, § 3, van het kaderdecreet

2

te

leveren.".
De aanvrager staat in voor de erkenning van de centra, het toekennen van subsidies, en de controle
hierop 3 . Dit impliceert dat de aanvrager over de aanwezigheids- en bezettingsgegevens moet
kunnen beschikken. Diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002
koppelen de erkenning en het bedrag van de subsidies aan de aanwezigheids- en/ bezettingsgraad
(zie o.a. de artikelen 2, § 4; 3, §§ 2 en 3; 7; 8; 51). In het licht hiervan bepaalt artikel 9 trouwens
dat de centra dagelijks de aanwezigheden registreren en een lijst ter beschikking hebben. Het is de
aanvrager die beslist hoe deze registratie moet gebeuren.

2
3

Kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003
Zie diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002 betreffende de erkenning en de

subsidiëring van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning.
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De aanvrager ontwikkelde hiertoe een webapplicatie - het basisregistratiesysteem - zodat de centra
deze gegevens rechtstreeks kunnen ingeven bij de aanvrager. De centra registreren de gegevens los
van elkaar. Bijgevolg kan eenzelfde kind in de tijd begeleid worden door verschillende centra zonder
dat deze hierop een zicht hebben. Per kind wordt o.a. geregistreerd wie de aanvraag tot steun
formuleerde (school, ouder, ..), de samenstelling van het gezin, de woonplaats, de aard en de duur
van de verleende hulp.
De aanvrager wenst in dit verband het identificatienummer van het kind als een unieke sleutel te
gebruiken teneinde die gegevens te toetsen en informatie aangaande de dienstverlening m.b.t.
hetzelfde kind samen te brengen. Het zou hem tevens toelaten om beleidsinformatie uit het systeem
te distilleren zoals voorzien bij artikel 10, derde lid, 2°, van het decreet van de Vlaamse
Gemeenschap van 30 april 2004.
Dit systeem zoals de aanvrager dat voor ogen heeft, kan slechts werken voor zover de centra
kunnen beschikken over het identificatienummer van de kinderen die zij opgevangen hebben. Dit
impliceert dat zij daartoe over een machtiging beschikken zodat zij gerechtigd zijn dit nummer op te
vragen aan de ouders van de betrokken kinderen.

C.2. De aanvrager
De centra zullen hun gegevens per kind in het basisregistratiesysteem invoeren. Nadien zal een
centrum uitsluitend de gegevens die zij ingebracht hebben, kunnen raadplegen.
Het ligt voor de hand dat alleen bevoegde personen gegevens in het basisregistratiesysteem kunnen
inbrengen en raadplegen. Dit vereist, in hoofde van de aanvrager, het op punt stellen van een
adequaat gebruikersbeheer van de personen die zich bij hem registreren via de EID of het federaal
token.
Het gebruikersbeheer omvat 3 stadia. De eerste twee zijn de identificatie 4 en de authenticatie 5 .
Indien deze stappen succesvol werden doorlopen, wordt het identificatienummer van de betrokkene
meegedeeld aan de aanvrager. Daarna wordt aan de betrokkene gevraagd een aantal
persoonsgegevens in te vullen die door de aanvrager aan het identificatienummer worden gekoppeld
en opgeslagen met het oog de derde fase, de autorisatie die de toelating inhoudt om een bepaalde
actie uit te voeren of om een bepaalde dienst te gebruiken.

4
5

Het toekennen van een unieke set van data die toelaat te weten wie een persoon is.

Het proces van verificatie om na te gaan of hetgeen beweerd wordt correct is (b.v. de identiteit wordt gecontroleerd aan de
hand van een paswoord of pincode).
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De elektronische identificatie en authenticatie moeten gebeuren op een beveiligde en zekere manier.
De aanvrager moet zeker zijn van de identiteit van de persoon die zich via de webapplicatie
aanmeldt, gelet op de handelingen die deze via de webapplicatie kan stellen en de gevolgen die
eraan verbonden zijn.
Om de autorisatie te kunnen verlenen moet de aanvrager – ongeacht of daartoe een token of de
EID gebruikt wordt - bepaalde gebruikersgegevens bewaren zodat op elk ogenblik tot authenticatie
kan overgegaan worden en het recht op toegang kan bepaald worden. In casu wordt geopteerd om
daartoe het identificatienummer van het Rijksregister te bewaren.
Het Comité is van oordeel dat de hierboven vermelde en nagestreefde doeleinden welbepaald,
uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd zijn in de zin van artikel 4, § 1, 2°, WVP en artikel 5,
tweede lid, WRR.

D. PROPORTIONALITEIT
D.1. Gebruik van het identificatienummer
D.1.1. De aanvrager en de centra
Het gebruik van het identificatienummer van het kind laat de aanvrager toe per kind o.a. het aantal
begeleidingsdagen vast te stellen, na te gaan of er op meerdere centra een beroep gedaan werd,
enz… Wanneer de aanvrager meer details wenst met betrekking tot de hulp die aan een bepaald
kind werd verstrekt, laat dit unieke nummer toe om deze informatie bij alle betrokken centra op te
vragen zonder dat het risico gelopen wordt door homonymie of een foutieve schrijfwijze dat
informatie m.b.t. het verkeerde kind verstrekt wordt.
De opmerking van de aanvrager dat het gebruik van het identificatienummer ervoor zorgt dat hij de
identiteit van het kind niet kent, is niet correct. Het Comité vestigt er de aandacht op dat er geen
nauwkeuriger identificatie-instrument bestaat dan het Rijksregisternummer, zodat moeilijk kan
gesteld worden dat de aanvrager de identiteit van het kind niet kent.
D.1.2. De aanvrager
1.

De

aanvrager

verstrekt

beleidsinformatie,

op

basis

van

de

informatie

die

in

het

basisregistratiesysteem wordt opgenomen. Beleidsinformatie is per definitie anoniem. Daarenboven
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heeft ze een veralgemeend karakter. Informatie per individu is immers te diffuus om er beleidsmatig
iets mee aan te vangen. In die optiek ziet het Comité dan ook niet in waarom het
identificatienummer zou moeten gebruikt worden, weliswaar na een eenwegsversleuteling, om
beleidsinformatie uit het basisregistratiesysteem te halen. Voor de beleidsinformatie moet er
uitsluitend met anonieme informatie worden gewerkt.
2. Het is essentieel voor de goede werking van het basisregistratiesysteem, dat de gebruikers
correct geïdentificeerd worden. Dit betekent dat misverstanden die kunnen ontstaan n.a.v.
homonymie en foutieve schrijfwijzen moeten uitgesloten worden teneinde de verdere stappen van
authenticatie en autorisatie niet te hypothekeren.
Aan de hand van het identificatienummer van het Rijksregister, dat een uniek nummer is, kan een
persoon precies geïdentificeerd worden. Het laat toe om de handelingen te volgen die een persoon
op het elektronisch forum stelt.
Samenvattend besluit het Comité dat het voorgenomen gebruik van het identificatienummer, door
de aanvrager en de centra, behoudens voor wat de beleidsrapportering betreft, in overeenstemming
is met artikel 4, § 1, 3° WVP.

D.2. Ten opzichte van de duur waarvoor het gebruik gevraagd wordt
D.2.1. De aanvrager
Het gebruik wordt voor onbepaalde duur gevraagd, gelet op het feit dat het decreet van
30 april 2004 de opdrachten van de aanvrager inzake de organisatie van preventieve
gezinsondersteuning, en meer in het bijzonder haar controlerende rol inzake de werking en
subsidiëring van de centra, niet in de tijd heeft afgebakend. Dit geld evenzeer voor het
gebruikersbeheer van de webapplicatie - het basisregistratiesysteem - dat de aanvrager ontwikkelde
ter uitvoering van die opdracht.
Het Comité stelt vast dat inzake inderdaad niet kan ingeschat worden hoelang de aanvrager de
hiervoor vermelde opdracht zal waarnemen. In het licht hiervan is een machtiging voor onbepaalde
duur verantwoord (art. 4, § 1, 3° WVP).
D.2.2. De centra
Het Comité stelt vast dat ook voor de centra moeilijk concreet kan bepaald worden, hoelang zij
gezinsondersteuning zullen verlenen. Dit zal afhangen van hun erkenning en het behoud ervan. In
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die optiek is een machtiging van onbepaalde duur gepast met dien verstande dat deze van
rechtswege een einde neemt van zodra een centrum niet langer erkend wordt door de aanvrager.
De aanvrager, die de erkennende instantie is, zal het Comité op de hoogte brengen wanneer één
van de centra niet langer wordt erkend.

D.3. Ten opzichte van de bewaringstermijn
D.3.1. De aanvrager
1. Op 5 februari 2008 verstrekte de aanvrager bijkomende informatie m.b.t. de bewaringstermijn.
Voor het doeleinde identificatie van het kind in het basisregistratiesysteem, stipt de aanvrager aan
dat het nummer tezamen met de andere gegevens gedurende 11 jaar zal bewaard worden gelet op
het feit dat het subsidiegerelatieerde gegevens betreft waarvan de bewaringstermijn – dixit de
aanvrager – door het Rekenhof bepaald is op 11 jaar.
Het Comité merkt op dat subsidiegerelateerde gegevens betrekking hebben op uitgaven, die onder
toepassing vallen van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die

gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de
gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof.
Artikel 15 van die wet bepaalt dat inzake verjaring het gemeen recht van toepassing is, dus 10 jaar.
Daarenboven bepaalt artikel 26 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 7 mei 2004

houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de controle inzake subsidies en de controle
door het Rekenhof, dat alle boekhoudstukken bewaard worden gedurende een periode van 10 jaar
die aanvangt op de eerste januari volgend op het jaar waarop het boekhoudstuk betrekking heeft.
In het licht hiervan is het Comité van oordeel dat een bewaringstermijn van 11 jaar conform is aan
artikel 4, § 1, 5°, WVP.
2. Voor wat het doeleinde gebruikersbeheer betreft, meldt de aanvrager dat de bewaringstermijn
moeilijk concreet kan worden afgelijnd omdat niet kan voorspeld worden hoelang de betrokkene
over de mogelijkheid wenst te beschikken om van de webtoepassingen gebruik te maken. Hij zal het
identificatienummer bijgevolg bewaren zolang de betrokkene zich niet uitgeschreven heeft.
Het Comité stelt vast dat de aanvrager inderdaad niet kan bepalen hoelang hij het
identificatienummer van een betrokkene met het oog op het identificatie-, authenticatie- en
autorisatieproces zal nodig hebben. Bijgevolg is de bewaring ervan totdat de betrokkene zich
uitschrijft in het licht van artikel 4, § 1, 5°, WVP aanvaardbaar.
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D.3.2. De centra
Artikel 56 van het besluit van 1 maart 2002 bepaalt voor wat de centra betreft: "alle bewijsstukken,

waaronder die welke de uitgaven staven waarvoor subsidies worden verleend, moeten minstens 10
jaar ter plaatse worden bewaard, met uitzondering van de dossiers van de opgenomen en begeleide
kinderen, die bewaard moeten blijven tot de kinderen meerderjarig zijn".
In de mate dat de centra deze bepaling respecteren, stelt er zich geen probleem naar artikel 4, § 1,
5°, WVP toe.

D.4. Intern gebruik en/ of mededeling aan derden
Volgens mondelinge toelichting verstrekt door de aanvrager zal het identificatienummer niet
meegedeeld worden aan derden.
Het comité neemt hiervan akte en vestigt de aandacht op wat hierna onder punt D.5 wordt vermeld
m.b.t. de mededeling van dit nummer aan derden.

D. 5. Netwerkverbindingen
Uit de uitleg verstrekt door de aanvrager blijkt dat noch hij, noch de centra, op basis van het
identificatienummer

informatie

met

derden

zullen

uitwisselen

en

er

bijgevolg

geen

netwerkverbindingen tot stand zullen komen.
Het Comité vestigt er volledigheidshalve de aandacht op dat:

-

indien er later netwerkverbindingen mochten tot stand komen, de aanvrager of de
centra het Comité daarvan voorafgaandelijk op de hoogte moeten brengen;

-

het identificatienummer van het Rijksregister 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.
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E. BEVEILIGING
E.1. Consulent inzake informatieveiligheid
E.1.1 De aanvrager
De identiteit van zijn consulent inzake informatieveiligheid werd meegedeeld. Het is dezelfde
persoon als diegene die bij beraadslaging RR nr. 29 / 2006 van 8 november 2006 als geschikt werd
beoordeeld om deze functie te vervullen.
E.1.2. De centra
Voor de centra worden geen consulent(en) inzake informatieveiligheid voorgesteld. De artikelen
8, § 2 en 10 WRR bepalen evenwel dat men over een dergelijke consulent moet beschikken wanneer
men gemachtigd wordt om het identificatienummer te gebruiken.
De centra moeten bijgevolg de identiteit van de perso(o)n(en) die zij voorstellen als consulent(en)
inzake informatieveiligheid meedelen aan het Comité zodat dit over de geschiktheid kan oordelen.
Hierbij moet gespecificeerd worden:
•

het functieprofiel, met aanduiding van de plaats in de organisatie, de resultaatgebieden en
de vereiste competenties;

•

de vorming die de betrokkene heeft genoten of zal genieten;

•

de tijd die de betrokkene aan de functie kan besteden;

•

de eventuele andere functies die de betrokkene uitoefent en die niet onverenigbaar mogen
zijn met de functie van consulent inzake informatieveiligheid.

E.2. Het informatieveiligheidsbeleid
E.2.1 De aanvrager
Uit de door de aanvrager meegedeelde stukken blijkt dat hij over een veiligheidsbeleid beschikt
evenals over een plan in toepassing ervan.
Het comité heeft er akte van genomen.
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E.2.2. De centra
Er werd geen informatie verschaft m.b.t. tot het veiligheidsbeleid van de centra. Het comité wenst
dat daarover nadere informatie wordt verschaft teneinde dit aspect te kunnen appreciëren.

E.3. Personen die het identificatienummer van het Rijksregister mogen gebruiken en
lijst van deze personen
Een beperkt aantal personeelsleden van de aanvrager en de centra zal het identificatienummer van
het Rijksregister gebruiken.
De aanvrager en de centra moeten, zoals voorgeschreven door artikel 12 WRR, een lijst opstellen
waarop de personen vermeld worden die toegang hebben tot het Rijksregister en die het nummer
gebruiken. Deze lijst zal voortdurend geactualiseerd en ter beschikking van het Comité gehouden
worden.
De personen die op deze lijst worden opgenomen moeten daarenboven een verklaring ondertekenen
waarin zij zich ertoe verbinden de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van de informatiegegevens
te bewaren.

OM DEZE REDENEN,
het Comité
1° machtigt:
a) het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin om, met het oog
op de verwezenlijking van de in punt C omschreven doeleinden en onder de voorwaarden
omschreven in deze beraadslaging - dus geen gebruik van het nummer, zelfs niet na
eenwegsversleuteling, voor het samenstellen van beleidsinformatie - voor onbepaalde duur het
identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken;
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b) de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning, die in de bijlage aan deze beraadslaging zijn
vermeld om, met het oog op de verwezenlijking van het in punt C.1 omschreven doeleinde en onder
de voorwaarden omschreven in deze beraadslaging, voor onbepaalde duur het identificatienummer
van het Rijksregister te gebruiken. Deze machtiging zal evenwel van rechtswege een einde nemen
wanneer zij niet langer erkend zijn.
Deze beraadslaging zal slechts uitwerking krijgen t.o.v. van elk van de centra voor kinderzorg en
gezinsondersteuning nadat het Comité op basis van de verstrekte stukken en inlichtingen heeft
vastgesteld dat

¾

een consulent inzake informatieveiligheid werd aangesteld die de nodige
waarborgen biedt (E.1.2.);

¾

een informatieveiligheidsbeleid werd uitgewerkt (E.2.2.);

2° bepaalt dat wanneer zij het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en
Gezin en de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning een vragenlijst met betrekking tot de
informatieveiligheidstatus toestuurt, deze laatsten deze lijst waarheidsgetrouw moeten invullen en
terugbezorgen aan het Comité. Dit zal de ontvangst bevestigen en behoudt zich het recht voor om,
indien daartoe aanleiding bestaat, te reageren.
Voor de Administrateur m.v.,

De Voorzitter,

Het Afdelingshoofd ORM,

(get.) Patrick Van Wouwe

(get.) Mireille Salmon

Ber RR 32/2008 - 13/14

Bijlage bij de beraadslaging RR nr. /2008 van 2008

•

CKG Good Engels, Frank Van Den Broeck, Boomgaardstraat 39A, 2018 Antwerpen
Stad Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 15, 2000 Antwerpen

•

CKG De Schommel, Mia Boven, Westelsebaan 108, 3271 Averbode
Vzw De Schommel, Wim Van der Aa, Westelsebaan 108, 3271 Averbode

•

CKG Lentekind, Wim Verbist, Hoogstraat 13, 2340 Vlimmeren-Beerse
Vzw Lentekind, Jozef Bloquaux, Otto Veniusstraat 22, 2000 Antwerpen

•

CKG Kinderland, Domeniek Vanbesien, Ballaarweg 1, 2590 Berlaar
Vzw Kinderland, Otto Veniusstraat 22, 2000 Antwerpen

•

CKG De Kleine Vos, Danielle Van Echelpoel, Vosstraat 164-166, 2140 Borgerhout
Onthaalhuis der Kleinen vzw, Joseph Broddin, Vosstraat 164, 2140 Borgerhout

•

CKG Sint-Clara, Evelyn Huys, Garenmarkt 9, 8000 Brugge
CKG Sint-Clara vzw, Kurt Boelen, Garenmarkt, 8000 Brugge

•

CKG Kapoentje, Patrick Blondé, Grotestraat 144, 8420 De Haan
CKG Kapoentje vzw, Danny Jaques, Brabantstraat 2 A, 8400 Oostende

•

CKG Sloeberhof, Michel Van de Velde, Langerbrugsestraat 69, 9940 Evergem
Vzw Solidariteit voor het Gezin, Edith Devriendt-Van Cauwenberghe, Tentoonstellingslaan
76, 9000 Gent

•

CKG Centrum voor het Jonge Kind, Henk Callewaert, A. & M. Hellinckxstraat 45, 1083
Brussel
Vzw Centrum voor het Jonge Kind, Frank Van Holen, A. & M. Hellinckxstraat 45, 1083
Brussel

•

CKG De Stap, Erwin Meylaers, Zevenbonderstraat 78, 3600 Genk
De Stap vzw, Roger Roeffaers, Zevenbonderstraat 78, 3600 Genk

•

CKG De Hummeltjes, Agnes Vanstraelen, Van Caenegemlaan 1, 3500 Hasselt
De Hummeltjes vzw, Maria Vanderfeesten, Zuster Stanislaslaan 1, 3500 Hasselt

•

CKG Zon en Hei, Karen Meusen, Max Temmerlaan 38, 2920 Kalmthout
Stad Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 15, 2000 Antwerpen

•

CKG Dennenhuis, Bruno Verhoeven, Kalmthoutsesteenweg 33, 2950 Kapellen
Stad Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 15, 2000 Antwerpen

Ber RR 32/2008 - 14/14

•

CKG Don Bosco, Dieter Rigole, Sint Anna 41, 8500 Kortrijk
Vzw CKG Don Bosco, Sint Anna 41, 8500 Kortrijk

•

CKG Molenberg, Jean Vanisterdael, Daalbroekstraat 120, 3620 Lanaken-Rekem
Vzw Molenberg, Arie Sas, Daalbroekstraat 120, 360 Lanaken-Rekem

•

CKG Den Boomgaard, Paul De Schutter, Langemunte 10, 9570 Lierde
Vzw Den Boomgaard, Langemunte 10, 9570 Lierde

•

CKG Betlehem, Johan Feskens, E. Tinnellaan 2B, 2800 Mechelen
Vzw Emmaüs, Guido Van Oevelen, E. Tinnellaan 1C, 2800 Mechelen

•

CKG ’t Kinderkasteeltje, Gabriëlle Hoornaert, Drapstraat 49, 9810 Nazareth
Vzw Maria de Onbevlekt, S. Van Laere, Drapstraat 49, 9810 Nazareth

•

CKG Koningin Fabiola, Kathleen De Jonghe, Glorieuxlaan 81, 9600 Ronse
Vzw Werken Glorieux, Kristina Flammée, Wijnstraat 10, 9600 Ronse

•

CKG Het Open Poortje, Arnold Schaek, Puttenhoflaan 25, 2970 Schilde
Vzw Het Open Poortje, Claude Larivière, Puttenhoflaan 25, 2970 Schilde

•

CKG Horst, Janin Van Rompaey, Horstebaan 14, 2900 Schoten
Koraal vzw, W. Verhaert, Otto Veniusstraat 20, 2000 Antwerpen

•

CKG Hulgenrode, Hilde Defillet, ’t Serclaesdreef 34, 2160 Wommelgem
Koraal vzw, W. Verhaert, Otto Veniusstraat 20, 2000 Antwerpen

•

CKG Zonneheuvel, Mark Vindevoghel, Kloosterstraat 40, 9620 Zottegem
Vzw Den Boomgaard, Paul De Schutter, Langemunte 10, 9570 Lierde

