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Sectoraal comité van het Rijksregister

Beraadslaging RR nr. 65/2017 van 8 november 2017

Betreft: aanvraag van Kind en Gezin om toegang te krijgen tot de informatiegegevens van het
Rijksregister en om het Rijksregisternummer te gebruiken met het oog op de voorbereiding van de
overdracht van bevoegdheid voor de uitbetaling van gezinsbijslagen (RN-MA-2017-227)

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 Kind en Gezin ontvangen op 06/10/2017;
Gelet op de bijkomende inlichtingen ontvangen op 24/10/2017, 25/10/2017, 26/10/2017;
Gelet op de aanvraag van het technisch en juridisch advies gericht aan de Federale Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken op 12/10/2017;
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. Kind en Gezin, hierna de aanvrager, vraagt een machtiging om een toegang te bekomen tot de
gegevens vermeld in artikel 3, eerste lid, 1° tot 6°, 8°-11°, 13°, 15-16° en tweede lid WRR met
inbegrip van de historiek van de gegevens evenals automatische mededeling van de wijzigingen
en om het Rijksregisternummer te gebruiken met het oog op de voorbereiding van de uitbetaling
van de gezinstoelagen door het agentschap Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen
in het kader van het Gezinsbeleid, dat onder de regie van de aanvrager werkt, na de overdracht
van dossiers van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag ( FAMIFED).
2. Ingevolge de zesde staatshervorming is de Vlaamse gemeenschap sinds 1 juli 2014 bevoegd voor
de gezinsbijslagen, die als bijkomende persoonsgebonden aangelegenheid werden opgenomen in
de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.
3. De persoonsgegevens uit de tot de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap behorende
dossiers van de kinderen voor wie momenteel kinderbijslag wordt uitgekeerd, zouden
dienovereenkomstig moeten worden overgedragen van de voorheen bevoegde federale actor, het
Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (FAMIFED), aan de voortaan bevoegde Vlaamse
actor, Kind en Gezin.
4. Op dit ogenblik bevinden de gemeenschappen zich nog in een overgangsfase vóór de effectieve
overdracht van de uitbetaling. Artikel 94, § 1bis, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen stelt dat de instanties die belast zijn met het administratief beheer en
de uitbetaling van de gezinsbijslagen ook met die taken belast blijven en dat de gemeenschappen
ondertussen geen wijzigingen mogen aanbrengen aan de essentiële elementen van het systeem,
tenzij met een samenwerkingsovereenkomst. Uiterlijk op 1 januari 2020 moet elke gemeenschap
volledig zelf instaan voor het administratief beheer en de uitbetaling van de gezinsbijslagen. De
Vlaamse Gemeenschap zou die bevoegdheid eerder opnemen, op 1 januari 2019.
5. Over de werking tijdens de overgangsperiode werden enkele samenwerkingsovereenkomsten
gesloten, zoals het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2016 (door Vlaanderen bekrachtigd bij
decreet van 2 juni 2017). Er werden een aantal regels afgesproken die van toepassing zijn tijdens
de overgangsperiode, waaronder de bepaling van de aanknopingsfactoren tot vaststelling van het
personele toepassingsgebied van de door de deelentiteiten goedgekeurde regelgeving. Zo kan
eenduidig worden bepaald welke dossiers tot de bevoegdheid van welke gemeenschap behoren.
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6. De nieuwe bevoegdheid van Kind en Gezin is vastgelegd in het decreet van 7 juli 2017 tot

oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams
Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid, tot vaststelling
van vergunningsnormen voor private uitbetalingsactoren en tot wijziging van het decreet van 30
april 2004 betreffende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met
rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin. Artikel 5 van het decreet van 30 april 2004 vertrouwt de regie
van toelagen in het kader van het gezinsbeleid toe aan Kind en Gezin (gewijzigd door artikel 32
van voormeld decreet van 7 juli 2017 met datum van inwerkingtreding te bepalen door de Vlaamse
regering). Artikel 7/1 van het decreet van 30 april 2004 (ingevoegd door artikel 33 van voormeld
decreet van 7 juli 2017 met datum van inwerkingtreding te bepalen door de Vlaamse regering)
luidt als volgt:
Art. 7/1 De regie van toelagen in het kader van het gezinsbeleid door het agentschap omvat
in elk geval:
1° de beleidsvoorbereiding en -ontwikkeling van een geïntegreerd gezinsbeleid;
2° het verlenen van een vergunning aan de private uitbetalingsactoren en de uitoefening van
toezicht en controle op de uitbetalingsactoren;
3° het beheer en de toekenning van beleidskredieten aan de uitbetalingsactoren;
4° de ontwikkeling, de uitbouw en het beheer van een gegevensnetwerk in het kader van
toelagen in het gezinsbeleid, dat de uitwisseling van alle noodzakelijke gegevens met Vlaamse
en federale authentieke gegevensbronnen en de uitbetalingsactoren mogelijk maakt;
5° de registratie en verwerking van de noodzakelijke persoonsgegevens om een kadaster van
toelagen in het kader van het gezinsbeleid op te richten en te beheren.
Het agentschap beoogt met de toelagen in het kader van het gezinsbeleid de ondersteuning
van gezinnen en kinderen op een geïntegreerde wijze, doelmatig en efficiënt aan te pakken,
met daarbij ook aandacht voor de bestrijding van kinderarmoede.
7. De aanvrager wenst zich voor te bereiden op de reële overdracht van de bevoegdheid inzake
gezinsbijslagen van FAMIFED naar Kind en Gezin op 1 januari 2019 door voorafgaandelijk de
nodige testen door te voeren.

II. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG
8. De aanvrager werd reeds gemachtigd om het Rijksregisternummer te gebruiken voor een aantal
doeleinden. 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
08/11/2006 om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken met het oog op o.a. controle op de financiële
1
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9. Rekening houdend met wat hiervoor werd uiteengezet kan het onderzoek van het Comité zich
ertoe beperken na te gaan of:
- het nieuwe doeleinde welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd is
(artikel 4, § 1, 2°, WVP en artikel 5, tweede lid, WRR);
- het bovenvermelde toegang en gebruik ook in het licht van dit doeleinde toereikend, ter
zake dienend en niet overmatig is (artikel 4, § 1, 3°, WVP).

A. DOELEINDE
10. De formele overdracht door de federale overheid van de uitbetaling van de gezinsbijslagen aan
de Vlaamse Gemeenschap is gepland voor inwerkingtreding op 1 januari 2019. Omdat Vlaanderen
beslist heeft om nieuwe programmatuur te ontwikkelen, moeten de persoonsgegevens naar de
nieuwe omgeving worden gemigreerd. Kind en Gezin wil nu al de nodige testen kunnen uitvoeren
om na te gaan of de nieuwe programmatuur effectief werkt. Vanaf 1 januari 2019 zouden deze
persoonsgegevens verwijderd worden uit de FAMIFED-omgeving. Enkel door echte dossiers te
verwerken, zou Kind en Gezin de resultaten van de nieuwe berekeningsmotor kunnen vergelijken
met de resultaten van de huidige berekeningsmotor. De persoonsgegevens in kwestie zouden
tijdens de overgangsperiode (tot 31 december 2018) uitsluitend worden gebruikt voor
testdoeleinden.
11. Tijdens de testfase zouden de ad hoc uitgewisselde persoonsgegevens worden gebruikt om de
definitieve migratie voor te bereiden. De Vlaamse overheid wil testen uitvoeren met betrekking
tot de uitbetalingsmotor en de transformatie van het “begunstigdedossier” (in de huidige federale
regeling) naar het “kinddossier” (in de toekomstige Vlaamse regeling). Het testplan behelst in de
eerste fase (eind 2017) de overdracht van een duizendtal dossiers (wekelijks in september),
twintigduizend dossiers (in oktober), veertigduizend dossiers (in november) en tachtigduizend
dossiers (in december). In januari 2018 zouden nog 160.000 dossiers worden overgedragen en
vanaf februari tot en met december 2018 zou maandelijks een transfert van alle actieve (Vlaamse)
FAMIFED-dossiers plaats vinden. Bij elke “run” zouden de vorige dossiers (in welke vorm dan ook)
worden vernietigd.

ondersteuning, administratieve vereenvoudiging, elektronisch dossierbeheer; beraadslaging RR nr. 32/2008 van 30/07/2008 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; beraadslaging RR nr. 23/2011 van 20/04/2011 om het identificatienummer van het
Rijksregister te gebruiken in het kader van het informaticasysteem Osiris met het oog op ondersteuning van de voorzieningen
voor preventieve gezinsondersteuning. Beraadslaging RR nr 92/2012 van 7 november 2012 om het identificatienummer van het
Rijksregister te gebruiken met het oog op het beheren van de toegang tot een portaalsite. Beraadslaging RR nr 57/2013 van
10 juli 2013 om toegang te bekomen tot bepaalde informatiegegevens uit het Rijksregister en om het identificatienummer van
het Rijksregister te kunnen gebruiken in het kader van de integrale jeugdzorg.
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12. De Vlaamse overheid wil aldus garanties creëren voor een feilloze werking van de
uitbetalingsmotor bij de eerste uitbetaling in januari 2019. Bovendien zou de opleiding van de
dossierbeheerders in juni 2018 een aanvang nemen en moet de software tegen dan in orde zijn.
13. Het Comité is van oordeel dat het hierboven vermelde en nagestreefde doeleinde welbepaald,
uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd is in de zin van artikel 4, § 1, 2°, WVP en artikel 5,
tweede lid, WRR. De verwerking die eruit voortspruit is gerechtvaardigd op basis van artikel 5, 1ste
lid, e) WVP.

B. PROPORTIONALITEIT
B.1.

Betreffende de gegevens

B.1.1. Ten overstaan van de gegevens in het Rijksregister
14. De aanvrager wenst mededeling te bekomen van de gegevens vermeld in artikel 3, eerste lid, 1°
(naam en voornaam), 2° (geboorteplaats- en datum), 3° (geslacht), 4° (nationaliteit), 5°
(hoofdverblijfplaats), 6° (plaats en datum van overlijden), 8° (burgerlijke staat), 9° (samenstelling
van gezin), 9°/1 (wettelijke vertegenwoordiging), 10° (de vermelding van het register van
inschrijving), 13° (wettelijke samenwoning), 15° (vermelding van de ascendenten in de eerste
graad), 16° (vermelding van de afstammelingen in de eerste graad) WRR.
15. De aanvrager licht toe dat toegang tot voormelde gegevens, inclusief historiek en mutaties,
noodzakelijk zijn met het oog op de bepaling van het recht op, het beheer en de betaling van de
toelagen in het kader van het gezinsbeleid. De aanvrager verwijst hiertoe naar het voorontwerp
van decreet uitgewerkt door de Vlaamse Regering “tot regeling van de toelagen in het kader van
het gezinsbeleid”, door de aanvrager het ‘groeipakket’ 2 genoemd.
16. Het Comité neemt akte van het voorontwerp van decreet, maar wijst erop dat geldende
rechtsbasis tot nader order de huidige federale wetgeving inzake gezinsbijslagen is.
17. FAMIFED heeft toegang tot de gegevens 3 van het Rijksregister, evenals de historiek en de
geautomatiseerde mededeling van wijzigingen, en is gemachtigd tot gebruik van het
Rijksregisternummer op grond van artikel 173quater van de Algemene kinderbijslagwet,
ingevoegd bij wet van 4 april 1991.
18. FAMIFED is gemachtigd mededeling te verkrijgen van de informatiegegevens (inzake wettelijke
vertegenwoordiging en afstamming) vermeld in artikel 3, eerste lid, 9°/1, 15° en 16°, WRR,
Met Vlaams groeipakket wordt bedoeld de gezinsbijslag desgevallend aangevuld met zorgtoeslagen, sociale toeslagen en
participatietoeslagen.

2

Behoudens de gegevens ingevoerd na de inwerkingtreding op 7 april 2003 van de wet 25 maart 2003 tot invoering van een
Sectoraal comité van het Rijksregister. Zie beraadslaging RR nr. 49/2016 van 22 juni 2016, randnummer 2-3.

3
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evenals de historiek en de geautomatiseerde mededeling van wijzigingen, op grond van
beraadslaging RR nr. 49/2016 van 22 juni 2016.
19. Opdat de automatische mededeling van deze wijzigingen proportioneel zou verlopen, moet deze
mededeling beperkt zijn tot de personen m.b.t. dewelke de aanvrager over een dossier beschikt
in het testbestand. Dit vereist het werken met een verwijzingsrepertorium. De aanvrager geeft
aan hiervoor beroep te zullen doen op de Vlaamse Dienstenintegrator.
20. Het Comité oordeelt, rekening houdend met de toelichting verschaft in de aanvraag, dat een
toegang tot dezelfde gegevens als FAMIFED, meer bepaald de gegevens vermeld in artikel 3,
eerste lid, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, 13°, 14°, 15° (ascendenten in de eerste graad) en 16°
(descendenten in de eerste graad),

WRR, net als de geautomatiseerde mededeling van de

wijzigingen aan die informatie en de historiek voor een periode van 1 jaar gelet op het
nagestreefde doeleinde, proportioneel, ter zake dienend en niet overmatig is (artikel 4, § 1, 3°,
WVP).
B.1.2. Ten overstaan van de gegevens in het wachtregister
21. De

aanvrager

wenst

toegang

tot

het

gegeven

vermeld

in

artikel 3, 11° (administratieve toestand) WRR. Het betreft gegevens die in het wachtregister zijn
opgenomen.
22. De aanvrager vraagt toegang tot gegevens van het wachtregister op grond van het voorontwerp
van decreet uitgewerkt door de Vlaamse Regering “tot regeling van de toelagen in het kader van
het gezinsbeleid”. Net als voor de gegevens uit het Rijksregister, is de geldende rechtsbasis tot
nader order de huidige federale wetgeving inzake gezinsbijslagen.
23. FAMIFED heeft toegang 4 tot
•

de datum van aankomst in België en het land van herkomst (art. 2, 5° van het koninklijk
besluit

van

01/02/1995

tot vaststelling

van

de in het wachtregister vermelde

informatiegegevens en tot aanwijzing van de overheden die bevoegd zijn om die gegevens in
het wachtregister in te voeren, hierna KB 01/02/1995): de gewaarborgde gezinsbijslag geldt
voor het kind dat werkelijk in België verblijft. Evenwel moet het kind, dat geen bloedverwant
tot en met de derde graad van de aanvrager is, noch kind van diens echtgenoot of gewezen
echtgenoot of van de persoon met wie hij een huishouden vormt, gedurende ten minste de
laatste vijf jaar die de indiening van de aanvraag voorafgaan, werkelijk en ononderbroken in
België hebben verbleven;
Beraadslaging nr. 03/86 van 22 juli 2003 van het Toezichtscomité met betrekking tot de raadpleging van het wachtregister
door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie,
Armoedebestrijding en Sociale Economie, de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers en de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening - toepassing van het Koninklijk Besluit van 2 december 2002.

4
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•

beslissingen betreffende de aanvraag van de kandidaat-vluchteling (art. 2, 6°

KB

01/02/1995): Indien het kind vreemdeling is, moet het toegelaten of gemachtigd zijn in België
te verblijven of zich er te vestigen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 15
december 1980.
•

datum waarop de status van vluchteling is toegekend (art. 2, 13° KB 01/02/1995): FAMIFED
dient met zekerheid te weten of de aanvrager van de gezinsbijslag of het rechtgevend kind al
dan niet het statuut van erkende vluchteling bezit. De vluchtelingen in de zin van de wet van
15 december 1980 worden immers vrijgesteld van de hogervermelde verblijfsvoorwaarde.
Aldus dienen ook de datum waarop de status van vluchteling is toegekend en de overheid die
deze beslissing heeft genomen of de datum van intrekking van de aanvraag tot erkenning van
de status van vluchteling.

24. De noodzaak beroep te doen op een verwijzingsrepertorium geldt evenzeer ten aanzien van de
gegevens in het wachtregister (zie randnummer 20).
25. Het Comité oordeelt, rekening houdend met de toelichting verschaft in de aanvraag, dat een
toegang tot dezelfde gegevens als FAMIFED, net als de geautomatiseerde mededeling van de
wijzigingen aan die informatie en de historiek voor een periode van 1 jaar, gelet op het
nagestreefde doeleinde, proportioneel, ter zake dienend en niet overmatig is (artikel 4, § 1, 3°,
WVP).

B.2.

Betreffende het Rijksregisternum m er

26. Op basis van de vastgelegde aanknopingsfactoren zou FAMIFED de dossiers waarvoor de Vlaamse
Gemeenschap bevoegd is, selecteren en per groeipakketdossier persoonsgegevens over de
betrokken personen (onder wie ook weeskinderen en geplaatste kinderen), hun rol (kind,
begunstigde, bijkomende actor, betaalbestemmeling), de relaties tussen de actoren en een
historiek (van adres, activiteiten, schoolaanwezigheid, handicap, inkomsten, betaalwijze,
koppeling begunstigde-betaalbestemmeling,…) ter beschikking stellen, aangevuld met de
bedragen van rechten en uitbetalingen (per type de basisbedragen en de bedragen van de sociale
toeslag of de zorgtoeslag van de laatste maand) en nuttige commentaar (over schuldbemiddeling,
rechten in het buitenland,…). Per begunstigde of kind zouden ook persoonsgegevens over
schulden (financiële informatie waarmee rekening moet worden gehouden bij het uitvoeren van
toekomstige betalingen, zoals openstaande saldo’s, redenen en inhoudingsmodaliteiten) en
financiële

eigenheden

(schuldbemiddeling,

sommendelegatie,

bewindvoering,…)

worden

meegedeeld.
27. Het Rijksregisternummer is het meest geschikte instrument om de hierboven vermelde elementen
uit verschillende bronnen correct aan elkaar te koppelen. Het is een uniek nummer dat toelaat
iemand heel nauwkeurig te identificeren, zeker wanneer het gebruikt wordt in combinatie met
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bijvoorbeeld de naam en de voornaam. Vergissingen die kunnen ontstaan door o.a. homonymie
en schrijffouten worden uitgesloten. Het gebruik van het Rijksregisternummer bij de raadpleging
van het Rijksregister heeft daarenboven het voordeel dat onmiddellijk de gegevens van de juiste
persoon getoond worden.
28. De afdeling Sociale Zekerheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de
Gezondheid heeft bij beraadslaging nr. 017/076 gemachtigd om dossiers ter beschikking te stellen
van Kind en Gezin, uitsluitend voor het anticiperen op de reële overdracht van de bevoegdheid
inzake gezinsbijslagen van FAMIFED naar Kind en Gezin. Het Comité stelt vast dat voormelde
beraadslaging het gebruik van het Rijksregisternummer niet regelt.
29. Het door de aanvrager gewenste gebruik van het Rijksregisternummer is, in het licht van de
opgegeven doeleinden, in overeenstemming met artikel 4, § 1, 3°, WVP.

B.3.

Betreffende de frequentie van de toegang en de duur van de m achtiging

30. De gevraagde machtiging is beperkt in de tijd en heeft enkel betrekking op de
overgangsperiode tot 1 januari 2019. Tot dat ogenblik zouden op geregelde tijdstippen
uitwisselingen van persoonsgegevens plaatsvinden.
31. Rekening houdend met het voorgaande is het Comité van oordeel dat een machtigingsduur tot en
met 31 december 2018 volstaat.

B.4.

Betreffende van de bew aringsterm ijn

32. De aanvrager stelt de gegevens te zullen vernietigen na afloop van de testperiode.
33. Het Comité neemt hiervan akte.

B.5.

I ntern gebruik en/ of m ededeling aan derden

34. Uit de door de aanvrager meegedeelde informatie blijkt dat de gegevens en het
Rijksregisternummer uitsluitend intern zal gebruikt worden.
35. Het Comité neemt hiervan akte en vestigt de aandacht op wat hierna onder punt 0 wordt vermeld
m.b.t. netwerkverbindingen.
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B.6.

Netw erk verbindingen 5

36. Op basis van de informatie uit de aanvraag blijkt dat er geen netwerkverbindingen op basis van
het Rijksregisternummer tot stand gebracht zullen worden.
37. Vanuit een bekommernis van volledigheid benadrukt het Comité dat:
•

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

•

het Rijksregisternummer in ieder geval slechts gebruikt kan worden in relaties met derden
voor zover het kadert in de doeleinden met het oog op dewelke deze laatsten eveneens
gemachtigd werden om dit nummer te gebruiken.

C. INFORMATIEBEVEILIGING
C.1.

Consulent inzak e inform atiebeveiliging

38. De aanvrager beschikt over een veiligheidsconsulent, zoals voorgeschreven door artikel 10 WRR.
Het Comité wijst de gemachtigde op zijn verantwoordelijkheden in dit verband.
39. 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
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.
40. De consulent brengt rechtstreeks verslag uit aan de hoogste leidinggevende van de gemachtigde.
41. 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).
42. 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.
43. 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

Een netwerkverbinding impliceert dat er aan de hand van het identificatienummer van het Rijksregister op geautomatiseerde
wijze informatie met derden wordt uitgewisseld over personen.
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werkzaamheden aan de hoogste leidinggevende en om de rol van contactpersoon ten aanzien van
het Comité op te nemen.
44. 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.
45. Het Comité houdt zich het recht voor toezicht uit te oefenen op de naleving van deze
verplichtingen.

C.2.

I nform atiebeveiligingsbeleid

46. De aanvrager verwijst naar de toepasselijkheid van de minimale veiligheidsnormen van de KSZ op
diens activiteiten als lid van het netwerk van de sociale zekerheid.
47. Het Comité heeft akte genomen van de toelichting.

C.3.

P ersonen die toegang hebben tot de gegevens en die het Rijksregisternum m er

m ogen gebruik en en lijst van deze personen
48. Zoals artikel 12 van de WRR het vereist, moet de aanvrager een lijst opstellen van de personen
die toegang hebben tot het Rijksregister en die het Rijksregisternummer gebruiken. Die lijst moet
voortdurend worden bijgewerkt en ter beschikking worden gehouden van het Comité.
49. Bovendien moeten die personen een document ondertekenen waarin zij verklaren de beveiliging
en de vertrouwelijkheid van de gegevens te bewaren.
50. Het Comité verzoekt de aanvrager om de noodzakelijk maatregelen te nemen om de loggings te
registreren zodat de toegangen kunnen worden gecontroleerd.

OM DEZE REDENEN
het Comité

1° machtigt Kind en Gezin en het agentschap Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen
in het kader van het Gezinsbeleid om tot en met 31 december 2018 voor het doeleinde vermeld
onder punt A en onder de voorwaarden bepaald in deze beraadslaging, op permanente wijze
toegang te krijgen tot de in punten B.1.1 en B.1.2 vermelde gegevens, met inbegrip van de
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historiek tot 1 jaar en de de wijzigingen van deze gegevens automatisch te ontvangen en het
Rijksregisternummer te gebruiken;
2° weigert het meer gevraagde;
3° bepaalt dat indien op een later tijdstip een wijziging wordt aangebracht aan de organisatie van
de informatiebeveiliging die een impact kan hebben op de antwoorden die met het
veiligheidsformulier aan het Comité werden verstrekt (aanstelling van een consulent inzake
informatiebeveiliging en antwoorden op de vragen m.b.t. de organisatie van de beveiliging), de
begunstigde van de machtiging een nieuwe vragenlijst i.v.m. de stand van de informatiebeveiliging
naar waarheid moet invullen en aan het Comité moet bezorgen. Het Comité meldt de ontvangst
ervan en behoudt het recht om daarop later eventueel te reageren;
4° bepaalt dat wanneer het Comité de begunstigde van de machtiging een vragenlijst betreffende
de informatiebeveiliging stuurt, deze laatsten die vragenlijst waarheidsgetrouw moet invullen en
terugsturen aan het Comité. Dit laatste zal de ontvangst bevestigen en hierop reageren indien
hiertoe aanleiding bestaat.

De Wnd. Administrateur,

De Voorzitter,

(get.) An Machtens

(get.) Mireille Salmon

