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Sectoraal comité van het Rijksregister

Beraadslaging RR nr. 63/2017 van 8 november 2017

Betreft: aanvraag van het Vlaams Agentschap Kind en Gezin om toegang tot krijgen tot het
Rijksregister en het Rijksregisternummer te gebruiken met het oog op het verlenen van toegang tot
het kinderboekje online (RN-MA-2017-130)

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 Kind en Gezin ontvangen op 16 mei 2017;
Gelet op de bijkomende inlichtingen ontvangen op 14 en 26 september 2017 en 26 oktober 2017
Gelet op de aanvraag van het technisch en juridisch advies gericht aan de Federale Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken op 6 oktober 2017;
Gelet op het verslag van de Voorzitter;
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Beslist op 8 november 2017, na beraadslaging, als volgt:

I.

VOORWERP VAN DE AANVRAAG

1

Het Vlaams Agentschap Kind en Gezin, hierna de aanvrager, wenst gemachtigd te worden om

toegang te krijgen tot het informatiegegeven “afstammelingen” in het Rijksregister en daarbij het
Rijksregisternummer te gebruiken met het oog op het verlenen van toegang van de ouders tot het
online kindboekje van het kind.
2.

De aanvrager wenst ook de geautomatiseerde mededeling van de wijzigingen van de

gegevens te ontvangen.
II.

ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG

3.

De aanvrager is, als rechtsopvolger, bij koninklijk besluit van 30 mei 1994 1 gemachtigd om

toegang te hebben tot de informatiegegevens vermeld in artikel 3, eerste lid, 1° en 9°, en tweede lid,
WRR. 2 Daarnaast is de aanvrager bij beraadslaging 92/2012 van 7 november 2012 gemachtigd om
het Rijksregisternummer te gebruiken met het oog op het toegangsbeheer tot de portaalsite van de
aanvrager.
4.

Bijgevolg kan het onderzoek van het Comité zich beperken tot het nagaan of:
•

het nieuwe doeleinde welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd is in de zin
van artikel 4, § 1, 2°, WVP;

•

de toegang tot het informatiegegeven vermeld in artikel 3, eerste lid, 16° (afstamming) en
het gebruik van het Rijksregisternummer proportioneel is in het licht van het nieuwe doeleinde
(artikel 4, § 1, 3°, WVP).

A.

FINALITEIT

5.

De aanvrager staat in voor de preventieve gezinsondersteuning van ouders vanaf de geboorte

van hun kind tot de leeftijd van drie jaar. In dat verband beschikt de ouder over een fysiek kindboekje

1
Koninklijk besluit van 30 mei 1994 tot regeling van de toegang tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de
natuurlijke personen in hoofde van de instelling van openbaar nut en Kind en Gezin
2

Zie beraadslaging RR nr. 24/2013 van 17 april 2013.
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waarin door de zorgverleners van de aanvrager een aantal (gezondheid)gegevens over de
ontwikkeling van het kind genoteerd worden.
6.

De aanvrager wenst daarnaast, met toestemming van de ouders, een elektronisch dossier ter

beschikking te stellen. Het online kindboekje onderscheidt zich van het fysiek kinderboekje doordat in
het eerste meer gegevens over het kind worden bijgehouden. Het online kinderboekje voorziet dus in
een ruimere transparantie voor de ouders.
7.

Om toegang te krijgen tot het online kindboekje moet de ouder zich eerst via de portaalsite

aanmelden. Vervolgens kiest de ouder de link naar het kindboekje. Op dat moment moet de ouder
zich te authentiseren aan de hand van zijn of haar eID of federaal token waarbij vervolgens wordt
nagegaan of de relatie ouder-kind gekend is in het gebruikersprofiel. Er kunnen zich drie situaties
voordoen:
•

ofwel is de ouder-kindrelaties gekend. In dat geval wordt de gevalideerde relatie ouder-kind
aan de ouder getoond en kan het kind (indien er meer dan één kind is) aanduiden, waarna
het online kindboekje voor de ouder toegankelijk wordt;

•

ofwel is de ouder-kindrelatie is onbekend. In dat geval wordt de relatie ouder-kind in het
Rijksregister opgevraagd via de afstammingsgegevens. Daarvoor wordt de toestemming van
de ouder gevraagd (via actieve handeling). Indien de relatie ouder-kind wordt gevonden,
wordt de gevalideerde relatie opgeslagen in het gebruikersprofiel. Wanneer er op basis van
de afstammingsgegevens geen relatie ouder-kind kan worden gevonden, wordt geen toegang
verleend tot het online kindboekje;

•

indien, zoals in de voorgaande situatie, de ouder-kindrelatie onbekend is en de ouder geeft
geen toestemming om de afstammingsgegevens op te vragen, dan wordt geen toegang
verleend tot het online kindboekje.

8.

Het Comité is van oordeel dat de door de aanvrager opgegeven doeleinde welbepaald,

uitdrukkelijk omschreven is in de zin van artikel 4, § 1, 2° WVP en gerechtvaardigd doordat de
verwerkingen die eruit voorspruiten gesteund zijn op artikel 5, eerste lid, C en 7, § 2, c, WVP.
B.

PROPORTIONALITEIT

B.1.Ten overstaan van de gevraagde gegevens
9.

De aanvrager wenst toegang tot het informatiegegeven vermeld in artikel 3, eerste lid, 16°,

WRR. Het betreft met de afstammingsgegevens in rechtstreekse, dalende lijn in de eerste graad, met
name deze van het kind of de kinderen.
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10.

Aangezien er diverse en complexe samenlevingsvormen zijn, is het volgens de aanvrager zeer

moeilijk om exact vast te stellen wie de ouder is of ouders zijn van het kind. Kennis van de afstamming
is dan ook van noodzakelijk om de ouder-kindrelatie te kunnen vaststellen.
11.

Gelet op wat voorafgaat is de toegang tot het informatiegegeven vermeld in artikel 3, eerste

lid, 16°, WRR, in overeenstemming met artikel 4, § 1, 3°, WVP.

B.2.

Ten overstaan van het R ijksregisternum m er

12.

De aanvrager wenst het Rijksregisternummer te gebruiken om de ouder van het kind uniek te

identificeren bij het opvragen van de afstammingsgegevens. Het Rijksregisternummer is daartoe het
meeste geschikte instrument.
13.

Het door de aanvrager gewenst gebruik van het identificatienummer is, in het licht van het

opgegeven doeleinde, in overeenstemming met artikel 4, § 1, 3°, WVP.
Wijzigingen
14.

De aanvrager wenst ook de geautomatiseerde mededeling van de wijzigingen van de

afstammingsgegevens te ontvangen. Elke wijziging van de gevraagde gegevens heeft invloed op het
recht van toegang van de ouder tot het online kindboekje.
15.

De aanvrager geeft aan dat hij hiervoor beroep zal doen op de Vlaamse Dienstenintegrator

(VDI) die werkt met een verwijzingsrepertorium zodat alleen de wijzingen worden doorgegeven van
de gegevens die nodig zijn om toegang te verlenen tot het online kindboekje.

B.3.

Ten overstaan de frequentie van de m ededeling en de duur van de m achtiging

16.

Bij elke aanvraag om toegang tot het online kindboekje moet de aanvrager de ouder-

kindrelatie kunnen controleren, zodat een permanente mededeling van de afstammingsgegevens
aangewezen is.
17.

De aanvrager wenst een machtiging voor onbepaalde duur. Het Comité stelt vast dat de

opdracht van de aanvrager niet in tijd is beperkt. In het licht van het doeleinde is een permanente
mededeling van de afstammingsgegevens en een machtiging van onbepaalde duur gepast (art. 4, §1,
3°, WVP).
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B.4.

Ten overstaan van de bew aarterm ijn

18.

De aanvrager wenst Rijksregisternummer en de afstammingsgegevens 18 jaar te bewaren

aangezien de gegevens voor de ouders tot de meerderjarigheid van het kind beschikbaar zijn. Daarna
hebben de ouders geen toegang meer tot het online kindboekje.
19.

Het Comité stelt vast dat de gevraagd bewaartermijn in overeenstemming is met artikel 4, §

1, 5°, WVP.

B.5.

I ntern gebruik en/ of m ededeling aan derden

20.

Uit de door de aanvrager meegedeelde informatie blijkt dat het Rijksregisternummer en de

afstammingsgegevens uitsluitend gebruikt worden om elke ouder die toegang verzoekt tot het online
kindboekje uniek te identificeren en de relatie ouder-kind te valideren.
21.

Het Comité neemt hiervan akte.

B.6.

Netw erk verbindingen

22.

Uit de aanvraag blijkt dat er geen netwerkverbindingen tot stand komen.

23.

Het Comité vestigt er volledigheidshalve de aandacht op dat:
•

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

•

het Rijksregisternummer slechts kan gebruikt worden in relaties met derden voor zover dit
kadert in de doeleinden waarvoor zij eveneens gemachtigd werden om dit nummer te
gebruiken.

C.

BEVEILIGING

C.1.

Consulent inzak e inform atieveiligheid

24.

De aanvrager beschikt over een veiligheidsconsulent, zoals voorgeschreven door artikel 10

WRR. Het Comité wijst de gemachtigde op zijn verantwoordelijkheden in dit verband.
25.

De gemachtigde wijst een consulent aan op grond van zijn professionele kwaliteiten en

deskundigheid, in het bijzonder op het gebied van de praktijk inzake gegevensbescherming en de in
de context relevante regelgeving. Deze capaciteiten stellen de consulent in staat diens taken te
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vervullen en een gedegen kennis te verwerven van de informatica-omgeving van de gemachtigde en
van de informatieveiligheid. De consulent dient deze kennis permanent op peil te houden.
26.

De consulent brengt rechtstreeks verslag uit aan de hoogste leidinggevende van de

gemachtigde.
27.

Ongeacht of de consulent een personeelslid is of iemand extern, mag er geen sprake zijn van

een belangenconflict tussen de functie als consulent en andere activiteiten hiermee onverenigbaar. In
het bijzonder kan de functie niet gecumuleerd worden met deze van eindverantwoordelijke voor de
informaticadienst of van hoogste leidinggevende van de gemachtigde (bv. algemeen directeur).
28.

De gemachtigde waakt erover dat de consulent zijn opdracht volledig onafhankelijk kan

uitoefenen en dat hij geen instructies ontvangt met betrekking tot de uitvoering van die taken. De
consulent wordt door de gemachtigde niet ontslagen of gestraft voor de uitvoering van zijn taken.
29.

Indien de taken van consulent aan meerdere personen wordt toevertrouwd, dient aan één

van hen de eindverantwoordelijkheid gegeven te worden om te rapporteren over de gezamenlijke
werkzaamheden aan de hoogste leidinggevende en om de rol van contactpersoon ten aanzien van het
Comité op te nemen.
30.

De gemachtigde ondersteunt de consulent door hem beschikking te geven over de benodigde

middelen en tijd voor het vervullen van diens taken en het in stand houden van zijn deskundigheid.
Met name wordt de consulent de nodige toegang verschaft tot persoonsgegevens en
verwerkingsactiviteiten. De gemachtigde zorgt ervoor dat de consulent naar behoren en tijdig wordt
betrokken bij alle aangelegenheden die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens.
31.

Het Comité houdt zich het recht voor toezicht uit te oefenen op de naleving van deze

verplichtingen.
32.

Wat betreft het informatiebeveiligingsbeleid en de lijst van personen die toegang hebben tot

de informatiegegevens verwijst het Comité naar de beraadslaging RR nr. 70/2011 van 14 december
2011.
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OM DEZE REDENEN
het Comité
1° machtigt het agentschap Kind en Gezien om onder de voorwaarden uiteengezet in de
beraadslaging voor het doeleinde vermeld onder punt A, voor onbepaalde duur, toegang tot het
informatiegegeven vermeld in artikel 3, eerste lid, 16°, WRR en daarbij het Rijksregisternummer te
gebruiken en geautomatiseerde mededeling van de wijzigingen van het informatiegegeven vermeld in
artikel 3, eerste lid, 16°, WRR te ontvangen;
2° bepaalt dat indien op een later tijdstip een wijziging wordt aangebracht aan de organisatie van
de informatieveiligheid die een impact kan hebben op de antwoorden die met het veiligheidsformulier
aan het Comité werden verstrekt (aanstelling van een consulent inzake informatieveiligheid en
antwoorden op de vragen m.b.t. de organisatie van de veiligheid) de aanvragers een nieuwe
vragenlijst i.v.m. de stand van de informatieveiligheid naar waarheid moeten invullen en aan het
Comité moeten bezorgen. Het Comité meldt de ontvangst ervan en behoudt het recht om daarop later
eventueel te reageren;
3° bepaalt dat wanneer het Comité de aanvragers een vragenlijst betreffende de informatieveiligheid
stuurt, deze laatsten die vragenlijst waarheidsgetrouw moeten invullen en terugsturen aan het Comité.
Het Comité zal de ontvangst bevestigen en hierop reageren indien hiertoe aanleiding bestaat.

De Wnd. Administrateur,

De Voorzitter,

(get.) An Machtens

(get.) Mireille Salmon

