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Sectoraal comité van het Rijksregister

Beraadslaging RR nr 42/2015 van 29 juli 2015

Betreft: aanvraag van het Agentschap Jongerenwelzijn en Kind en Gezin tot uitbreiding/aanpassing
van de beraadslaging RR nr. 57/2013 van 10 juli 2013 (RN-MA-2015-137)

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 Kind en Gezin, ontvangen op 01/04/2015;
Gelet op de gezamenlijke aanvraag van het Agentschap Jongerenwelzijn en het Agentschap Kind
en Gezin ontvangen op 04/06/2015;
Gelet op de aanvraag van het technisch en juridisch advies gericht aan de Federale Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken op 16/06/2015;
Gelet op het verslag van de Voorzitter;
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Beslist op 29 juli 2015, na beraadslaging, als volgt:

I. VOORWERP VAN DE AANVRAAG
1.

Bij beraadslaging RR nr. 57/2013 van 10 juli 2013 werden het Agentschap Jongerenwelzijn

en het Agentschap Kind en Gezin gemachtigd om met het oog op het elektronisch aanmelden van
verontrustende situaties bij gemandateerde voorzieningen via de toepassing DOMINO OJC:


permanent toegang te hebben tot de informatiegegevens – alsook tot hun wijzigingen –
vermeld in artikel 3, eerste lid, 1° tot en met 5° WRR;


2.

het Rijksregisternummer te gebruiken.
Op 01/04/2015 werd een brief van het Agentschap Kind en Gezin ontvangen met verzoek

om deze beraadslaging uit te breiden/aan te passen zodat de adoptiediensten worden opgenomen
als gerechtigde aanmelders. Het Agentschap Kind en Gezin gaf geen gevolg aan verzoeken om
nadere informatie te bezorgen.
3.

Op 04/06/2015 werd een gezamenlijk schrijven van het Agentschap Jongerenwelzijn en het

Agentschap Kind en Gezin, hierna de aanvragers, ontvangen waarin werd gepreciseerd dat zij het
oog op hetzelfde doeleinde voortaan ook de mutaties van het gegeven vermeld in artikel 3, eerste
lid, 6° (niet plaats van overlijden), WRR te ontvangen.
4.

Daarnaast wensen de aanvragers dat wordt verduidelijkt dat ook andere personen en

voorzieningen die jeugdhulpverlening aanbieden maar geen jeugdhulpaanbieder zijn, gerechtigd zijn
om als aanmelder op te treden via DOMINO OJC.

II. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG
A. Ten overstaan van de geautomatiseerde mededeling van de wijziging van de
datum van overlijden
5.

De aanvragers ontvangen al geautomatiseerde mededelingen van de wijzigingen die worden

aangebracht aan de gegevens m.b.t. welke zij ook over een toegang beschikken. Voor wat het
gegeven vermeld in artikel 3, eerste lid, 6°, WRR betreft, hebben zij geen behoefte aan een toegang
tot dit gegeven, zij wensen alleen dat de wijzigingen van de datum van overlijden hen op
geautomatiseerde wijze worden meegedeeld. Als een jongere die een actief dossier binnen DOMINO
OJC heeft overlijdt, behoort hij niet langer tot de doelgroep van de aanvragers en zou het pijnlijk

.
.
.
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zijn voor de nabestaanden indien na het overlijden nog post toekomt of contact wordt opgenomen in
verband met een verontrustende situatie, wat het Comité bevestigt.
6.

De aanvragers melden dat DOMINO OJC werkt met het verwijzingsrepertorium van de

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Dit heeft tot gevolg dat de geautomatiseerde mededelingen
van de wijzigingen op een proportionele wijze geschieden.
7.

In het licht van wat hiervoor werd vastgesteld, besluit het Comité dat de geautomatiseerde

mededeling van de wijzigingen van het gegeven vermeld in artikel 3, eerste lid, 6° (niet plaats van
overlijden), WRR gelet op het nagestreefde doeleinde toereikend, ter zake dienend en niet
overmatig is (artikel 4, § 1, 3°, WVP).

B. Aanpassing m.b.t. andere personen en voorzieningen die jeugdhulpverlening
aanbieden
8.

In de beraadslaging RR nr. 57/2013 werd in de uiteenzetting m.b.t. het gebruik gepreciseerd

dat jeugdhulpaanbieders minderjarigen kunnen aanmelden bij de gemandateerde voorzieningen
door middel van DOMINO OJC.
9.

Artikel 34 en 42, § 3, van het decreet van 12 juli 2013 betreffende integrale jeugdhulp,

bepaalt echter dat de meldingen ook kunnen geschieden door “andere personen en voorzieningen

die jeugdhulpverlening aanbieden”. Op het ogenblik dat de beraadslaging RR nr. 57/2013 werd
uitgebracht, was nog niet vastgesteld wie door dit begrip werd geviseerd – dit gebeurde pas door
besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 betreffende de integrale jeugdhulp - vandaar
dat de aanvragers er geen gewag van maakten in hun initiële aanvraag.
10.

Artikel 62, derde lid, van het besluit van 21 februari 2014 preciseert dat personen en

voorzieningen die jeugdhulp aanbieden en die geen jeugdhulpaanbieders zijn, zijn gemachtigd als
aanmelder bij de gemandateerde voorzieningen op voorwaarde dat ze behoren tot de categorieën,
vermeld in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd. Uit de bijlage blijkt dat het momenteel de
volgende personen en voorzieningen betreft:

1° gebruikersverenigingen voor Personen met een Handicap;
2° diensten voor kinderpsychiatrie (K-diensten inclusief For-K);
3° revalidatiecentra;
4° voorzieningen met als hoofdopdracht drughulpverlening;
5° sociale diensten van ziekenhuizen;
6° psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen (PAAZ-diensten);

Beraadslaging RR 42 /2015 - 4/4

7° voorzieningen met als hoofdopdracht jeugdwelzijnswerk (straathoekwerk en jeugddiensten);
8° diensten voor herstelrechtelijke en constructieve afhandelingen (HCA-diensten);
9° thuiszorgdiensten;
10° diensten voor psychiatrische thuiszorg;
11° openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW);
12° artsen;
13° vroedvrouwen;
14° observatie- en oriëntatiecentra van het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers
15° adoptiediensten
11.

Vermits deze personen en voorzieningen op basis van de artikelen 34 en 42, § 3, van het

decreet van 12 juli 2013 kunnen aanmelden bij de gemandateerde voorzieningen via DOMINO OJC
stelt het Comité vast dat deze precisering geen afbreuk doet aan het welbepaald, uitdrukkelijk
omschreven en gerechtvaardigd karakter van het

doeleinde vermeld in de beraadslaging

RR nr. 57/2013.

OM DEZE REDENEN
het Comité
1° breidt de beraadslaging RR nr. 57/2013 uit en machtigt het Agentschap Jongerenwelzijn en het
Agentschap Kind en Gezin om voor onbepaalde duur de geautomatiseerde mededeling te krijgen van
de wijzigingen van het gegeven vermeld in artikel 3, eerste lid, 6° (niet plaats van overlijden), WRR;
2° bepaalt dat wanneer in de beraadslaging RR nr. 57/2013 in het luik doeleinde gewag wordt
gemaakt van aanmelding door jeugdhulpaanbieders daar eveneens de personen en voorzieningen
die jeugdhulpverlening aanbieden en die geen jeugdhulpaanbieders zijn, door geviseerd worden
voor zover zij behoren tot de categorieën bepaald door het besluit van de Vlaamse Regering van
21 februari 2014 betreffende de integrale jeugdhulp.
Voor de Wnd. Administrateur, afw.

De Voorzitter,

(get.) Elly Corten

(get.) Mireille Salmon

Wnd. Afdelingshoofd Studie en Onderzoek

