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Sectoraal comité van het Rijksregister

Beraadslaging RR nr 44/2010 van 17 november 2010

Betreft: aanvraag tot uitbreiding van Beraadslaging RR nr. 33/2010 van 8 september 2010
(RN/MA/2010/122)

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 Vlaams Agentschap Jongerenwelzijn ontvangen op 21/10/2010;
Gelet op de beraadslaging RR nr. 33/2010 van 8 september 2010;
Gelet op de aanvraag van het technisch en juridisch advies gericht aan de Federale Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken op 25/10/2010;
Gelet op het technisch en juridisch advies, ontvangen op 16/11/2010;
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Gelet op het verslag van de Voorzitter;
Beslist op 17 november 2010, na beraadslaging, als volgt:

I. VOORWERP VAN DE AANVRAAG
Bij beraadslaging RR nr. 33/2010 van 8 september 2010 werd aan de Erkende Private Voorzieningen
voor Bijzondere Jeugdzorg die zijn opgericht door VZW‟s, gemeentebesturen of OCMW‟s en die zijn
erkend in toepassing van het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1994 (hierna “Erkende
Private Voorzieningen” genoemd) machtiging verleend om het Rijksregisternummer te gebruiken van
minderjarigen, met het oog op het creëren, bijhouden en raadplegen van hun uniek dossier in het
BINC-systeem van het Vlaams Agentschap Jongerenwelzijn, hierna de aanvrager genoemd.
Aanvrager wenst dat de Erkende Private Voorzieningen eveneens gemachtigd worden om toegang te
krijgen tot informatiegegevens van het Rijksregister om aan de hand van fonetische opzoekingen in
het Rijksregister een correct, actueel en volledig dossier aan te maken en te beheren.
De aanvraag tot uitbreiding kadert dus in dezelfde doeleinden als vermeld in beraadslaging RR nr.
33/2010. Het onderzoek van het Comité kan zich bijgevolg beperken tot het nagaan of de gegevens
waartoe een toegang gewenst wordt, proportioneel is in het licht van de doeleinden waarvoor de
machtiging in beraadslaging RR nr. 33/2010 werd verleend.

II. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG
A. PROPORTIONALITEIT
A.1. Ten overstaan van de gegevens
De aanvrager wenst toegang te bekomen tot de informatiegegevens vermeld in artikel 3, eerste lid,
1° tot 3° en 5°, WRR, namelijk:
-

de naam en de voornamen;

-

de geboorteplaats en - datum;

-

het geslacht;

-

de hoofdverblijfplaats.

.
.
.
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Wanneer omtrent een minderjarige, die terecht komt bij een Erkende Private Voorziening, nog geen
dossier werd aangemaakt en de aanvrager beschikt niet over de gegevens die nodig zijn om een
uniek dossier aan te maken, dan moeten de registratieverantwoordelijken van de Erkende Private
Voorzieningen in staat zijn om de nodige opzoekingen in het Rijksregister te doen om de jongere
uniek te kunnen identificeren in het BINC-systeem.
Aanvrager wenst dat de registratieverantwoordelijken via een toegang tot het Rijksregister en aan
de hand van de opgave van naam en voornaam, geslacht en geboortedatum via de dienst
„SearchPersonPhonetically‟ het Rijksregisternummer van de minderjarige kunnen opzoeken met het
oog op de aanmaak van hun uniek dossier in het BINC-systeem. Eenmaal de minderjarige via de
fonetische opzoeking uniek is geïdentificeerd en het uniek dossier aan de hand van het
Rijksregisternummer werd aangemaakt, zal het Rijksregisternummer niet meer getoond worden aan
de gebruikers van de toepassing.
Het Comité stelt vast dat een fonetische opzoeking aan de hand van de “naam en voornaam” in
combinatie met “geslacht” en “geboortedatum” zoniet leidt tot een onmiddellijk punctueel
resultaat, dan toch tot een resultaat houdende een zeer beperkt aantal personen. Daarnaast laat het
gegeven “geboorteplaats” toe om de juiste minderjarige te identificeren indien uit de fonetische
opzoeking op basis van de naam, voornaam, geslacht en geboortedatum toch nog meerdere
resultaten zouden voortkomen.
Daarnaast wenst aanvrager toegang te krijgen tot de “hoofdverblijfplaats” van de minderjarige
om ze met het oog op het correct beheer van het dossier en de contactname met de minderjarige
op te slaan in het BINC-systeem. Het Comité stelt vast dat een vermelding van dit gegeven pertinent
is om de de juiste betrokkene in de databank te kunnen identificeren.
Samenvattend is een toegang tot de gegevens vermeld in artikel 3, eerste lid, 1° tot 3° en 5°, WRR
in het licht van de opgegeven doeleinden, in overeenstemming met artikel 4, § 1, 3° WVP.

A.2. Ten overstaan van de frequentie van de toegang en de duur waarvoor de toegang
gevraagd wordt
A.2.1. De aanvrager wenst over een permanente toegang tot het Rijksregister te beschikken daar
aanvrager en de Erkende Private Voorzieningen op dagelijkse basis dossiers kunnen aanmaken en
werkzaamheden kunnen verrichten in de dossiers betreffende minderjarigen.
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Het Comité besluit hieruit dat aanvrager over de mogelijkheid moet beschikken om op elk moment
toegang te krijgen tot de identificatiegegevens en het identificatienummer van het Rijksregister. Een
permanente toegang is dus gepast (artikel 4, § 1, 3°, WVP).
A.2.2. De machtiging tot toegang tot de identificatiegegevens van het Rijksregister ten behoeve van
de Erkende Private Voorzieningen wordt gevraagd voor onbepaalde duur, aangezien de opdracht van
de Erkende Private Voorzieningen niet in de tijd beperkt is.
Het Comité stelt vast dat een machtiging van onbepaalde duur nodig is om het doel van algemeen
belang toevertrouwd door of krachtens een wet te kunnen realiseren (artikel 4, § 1, 3° WVP), onder
voorbehoud evenwel dat de betreffende Erkende Private Voorziening de erkenning in toepassing van
het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1994 behoudt.

A.3. Ten overstaan van de bewaringstermijn
Uit mondelinge informatie blijkt dat de aanvrager de gegevens wenst te bewaren gedurende een
periode van maximaal vijf jaar nadat de betrokkene meerderjarig is geworden. Krachtens artikel 11,
16° van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1994 inzake de erkenningsvoorwaarden en
de subsidienormen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand, moeten de dossiers
waarvan sprake uiterlijk vijf jaar nadat de minderjarige meerderjarig is geworden, worden
vernietigd. Het Comité stelt derhalve vast dat een bewaartermijn tot maximaal vijf jaar nadat de
minderjarige meerderjarig is geworden, geoorloofd is in het licht van artikel 4, § 1, 5°, WVP.

A.4. Intern gebruik en/of mededeling aan derden
In de aanvraag wordt gesteld dat de gegevens en het identificatienummer intern binnen het BINCsysteem van aanvrager worden gebruikt met oog op correcte identificatie van de minderjarigen voor
wie een uniek dossier wordt aangemaakt en beheerd. Het Comité neemt hiervan akte.

A.5. Netwerkverbindingen
Uit de informatie die de aanvrager verstrekt, blijkt dat geen enkele netwerkverbinding tot stand
wordt gebracht. Het Comité neemt hiervan akte.

Het Comité vestigt de aandacht erop dat:
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-

indien er later netwerkverbindingen tot stand komen, de aanvrager het Comité hiervan
vooraf moet inlichten;

-

het identificatienummer van het Rijksregister alleen in relaties met derden gebruikt mag
worden voor zover dat kadert binnen de doeleinden waarvoor deze derde personen
eveneens werden gemachtigd het identificatienummer te gebruiken.

-

OM DEZE REDENEN
HET COMITE
1° past beraadslaging RR nr. 33/2010 van 8 september 2010 aan en machtigt de Erkende Private
Voorzieningen voor Bijzondere Jeugdzorg die zijn opgericht door verenigingen zonder winstoogmerk,
door gemeentebesturen of door openbare centra voor maatschappelijk welzijn en die tevens zijn
erkend in toepassing van het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1994, onder de
voorwaarden bepaald in deze beraadslaging en in beraadslaging RR nr. 33/2010 en met het oog op
de doeleinden vermeld in punt B van beraadslaging RR nr. 33/2010:
-

een permanente toegang te hebben tot de informatiegegevens vermeld in artikel 3, eerste
lid, 1° tot 3° en 5°, WRR;

-

het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken.

2° bepaalt dat wanneer het Comité aan de aanvrager of aan de Erkende Private Voorzieningen
voor Bijzondere Jeugdzorg een vragenlijst met betrekking tot de informatieveiligheidstatus toestuurt,
zij deze lijst waarheidsgetrouw moeten invullen en terugbezorgen aan het Comité. Het Comité zal de
ontvangst bevestigen en behoudt zich het recht voor om, indien daartoe aanleiding bestaat, te
reageren.
Voor de Administrateur m.v.,

De Voorzitter,

(get.) Patrick Van Wouwe

(get.) Mireille Salmon

