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Sectoraal comité van het Rijksregister

Beraadslaging RR nr 95/2014 van 19 november
2014

Betreft: aanvraag van het Vlaams Agentschap Jongerenwelzijn ten behoeve van de erkende private
voorzieningen bijzondere jeugdbijstand en de erkende diensten voor pleegzorg om toegang te
verkrijgen tot een aantal informatiegegevens van het Rijksregister en om het Rijksregisternummer te
gebruiken met het oog op het aanmaken en bijhouden van hun dossiers (RN-MA-2014-429)

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 Agentscha p Jongerenwelzijn, ontvangen op 13/10/2014;

Gelet op de aanvraag van het technisch en juridisch advies gericht aan de Federale Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken op 17/10/2014;

Gelet op het verslag van de Voorzitter;
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Beslist op 19 november 2014, na beraadslaging, als volgt:

I. VOORWERP VAN DE AANVRAAG
1.

De aanvraag van het Vlaams Agentschap Jongerenwelzijn strekt ertoe om de erkende

private voorzieningen bijzondere jeugdbijstand en de erkende diensten voor pleegzorg te machtigen
om toegang te krijgen tot het Rijksregister en om het Rijksregisternummer te gebruiken met het oog
op de aanmaak en het beheer van hun dossiers.

2.

Het in 2010 van kracht zijnde artikel 11bis, 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, verplichtte de erkende private voorzieningen voor bijzondere jeugdhulp om
de hulp - en dienstverlening aan minderjarigen methodisch en planmatig te laten verlopen, alsook
om voor iedere minderjarige die zij opvangen of begeleiden, een dossier aan te leggen dat alle
nuttige gegevens voor de hulp- en dienstverlening aan de minderjarige moet bevatten, zoals
opgesomd in artikel 11, 14°.

3.

Deze dossiers moesten worden aangelegd en bijgehouden in het online registratiesysteem

BINC.1.0 (‘Begeleiding In Cijfers’). Dit systeem werd en wordt beheerd door het Vlaams Agentschap
Jongenwelzijn en is toegankelijk voor de daartoe gemachtigde gebruikers van de voorziening waar
de betrokken minderjarige verblijft. In het gros van de gevallen was er ten behoeve van de erkende
private voorzieningen in de aan Binc.1.0 gelieerde gegevensbank reeds een basisdossier
beschikbaar, houdende de naam, voornaam, geboortedatum en -plaats van de minderjarige, omdat
die gegevens verstrekt werden door de jeugdrechtbanken of Comités voor Bijzondere Jeugdzorg.

4.

In de gevallen dat er geen basisdossier beschikbaar was, moesten de erkende private

voorzieningen dit zelf aanmaken. Om zeker te zijn dat er niet reeds een basisdossier beschikbaar
was en te vermijden dat er m.b.t. dezelfde minderjarige meerdere dossiers in BINC.1.0 werden
aangelegd, was het dus noodzakelijk om de minderjarige eenduidig te identificeren.

5.

Met het oog daarop werden de erkende private voorzieningen bij beraadslaging

RR nr. 33/2010 van 8 september 2010 gemachtigd om het Rijksregisternummer te gebruiken. Deze
machtiging werd op 17 november 2010 uitgebreid door de beraadslaging RR nr. 44/2010. Ingevolge
deze beraadslaging verkregen de erkende private voorzieningen tevens een toegang tot een aantal
informatiegegevens van het Rijksregister, namelijk deze vermeld in artikel 3, eerste lid, 1° tot 3° en
5°, WRR. Deze toegang liet hen toe om door een fonetische opzoeking in het Rijksregister het
Rijksregisternummer van een minderjarige te achterhalen wanneer de betrokkene dit niet kende of
geen documenten kon voorleggen waaruit dit bleek. Het liet de voorzieningen tevens toe om te

.
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verifiëren

of

het

opgegeven

Rijksregisternummer

wel

correct

was

evenals

de

andere

identificatiegegevens.

6.

Ondertussen is er op regelgevend vlak een en ander veranderd:
•

de diensten voor pleegzorg hebben een eigen regelgeving gekregen, namelijk het decreet
van 29 juni 2012 houdende de organisatie van de pleegzorg (van kracht vanaf 01/01/2014);

•

zowel de erkende private voorzieningen bijzondere jeugdbijstand als de diensten voor
pleegzorg worden ingekapseld in de integrale jeugdhulp zoals geregeld door het decreet van
12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp.

7.

In het licht hiervan werd het online registratiesysteem herzien (o.a. nieuwe functionaliteiten

toegevoegd). Voortaan zullen de erkende private voorzieningen bijzondere jeugdbijstand en de
diensten voor pleegzorg met Binc.2.0 werken1. Binc.2.0 is een onderdeel van het Domino platform
specifiek voor de voorzieningen. Domino staat voor Dossier Minderjarige Opvolgingssysteem dat
door het Vlaams Agentschap Jongerenwelzijn werd ontwikkeld zodat alle activiteiten m.b.t. jongeren
worden begeleid en opgeslagen. Van dit platform maken nog andere registratiesystemen deel uit die
gericht zijn op andere instanties die met jongeren werken.

8.

Er worden een aantal basisdiensten van het eHealth-platform geïntegreerd. Dit laatste zal

daarbij instaan voor het identificeren en het authenticeren van de gerechtigde gebruikers. Deze
kunnen bij het Binc.2.0 inloggen via hun eID of federaal token. Indien de gebruiker correct
geïdentificeerd en geauthenticeerd is en er is vastgesteld dat hij wel degelijk toegang mag hebben
tot de Binc.2.0, zal zijn identiteit aan de toepassing worden overgemaakt. Het eHealth-platform zal
zich daarvoor baseren op een door het Vlaams Agentschap Jongerenwelzijn ter beschikking gestelde
persoonsgegevensbank. Hiervoor kan verwezen worden naar Beraadslaging nr. 09/008 van het
Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid van 20 januari 2009 met
betrekking tot de toepassing van het geïntegreerd gebruikers- en toegangsbeheer door het eHealthplatform bij de uitwisseling van persoonsgegevens (gewijzigd op 16 maart 2010 en op 15 juni 2010).

II. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG
A. TOEPASSELIJKE WETGEVING
A.1. Wet van 8 augustus 1983 (WRR)

1

Binc.1.0 blijft nog operationeel ten behoeve van de Diensten voor herstelgerichte en constructieve afhandelingen.
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9.

Overeenkomstig artikel 5, eerste lid, 2°, en artikel 8 WRR wordt de machtiging om toegang

te verkrijgen tot of om mededeling te bekomen van de informatiegegevens bedoeld in artikel 3,
eerste en tweede lid, WRR en om het Rijksregisternummer te gebruiken verleend door het Comité

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.
10.

De vaststelling van het Comité in 2010 m.b.t. de ontvankelijkheid van de aanvraag voor wat

de erkende private voorzieningen bijzondere jeugdbijstand betreft, is nog steeds actueel gelet op het
feit dat:
•

zij nog steeds deel uitmaken van een inrichtende macht die de vorm heeft van een
rechtspersoon die geen materiële winst nastreeft2;

•

zij nog steeds de taken van algemeen belang3 vervullen die hen krachtens het decreet van
7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand, werden toevertrouwd.

11.

De erkende diensten voor pleegzorg behoorden tot 31/12/2013 tot de erkende private

voorzieningen bijzondere jeugdbijstand. Zoals reeds gesignaleerd zijn deze diensten sedert
01/01/2014 onderworpen aan een specifieke regelgeving, namelijk het decreet van 29 juni 2012

houdende de organisatie van de pleegzorg.
12.

Artikel 11, eerste lid, 1°, van het decreet van 29 juni 2012 bepaalt dat alleen diensten die

zijn opgericht als een rechtspersoon zonder winstoogmerk in aanmerking komen voor erkenning
(komt neer op het handhaven van de vereiste die onder de oude reglementering werd opgelegd).

13.

Artikel 7 van datzelfde decreet belast de erkende diensten voor pleegzorg o.a. met volgende

taken: het actief zoeken naar mogelijke netwerkpleeggezinnen en het werven van mogelijke
bestandspleeggezinnen, het screenen van kandidaat-pleeggezinnen en pleeggezinnen, het zoeken
naar het meest geschikte pleeggezin voor een persoon voor wie pleegzorg wordt georganiseerd, de
vorming

van kandidaat-pleegzorgers, pleegzorgers en pleeggezinnen, de

begeleiding van

pleegkinderen of pleeggasten, de ondersteuning en begeleiding van pleegzorgers en pleeggezinnen.
Deze taken kunnen gekwalificeerd worden als zijnde van algemeen belang vermits ze erop gericht

2

Artikel 1, 28° van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1994 inzake de erkenningsvoorwaarden en de
subsidienormen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand, “inrichtende macht: een rechtspersoon die geen
materiële winst nastreeft en onder wiens verantwoordelijkheid een erkende voorziening functioneert”.
3

Het doel van de bijzondere jeugdbijstand is er o.a. op gericht hulp en bijstand te organiseren of te verlenen ten behoeve
van minderjarigen die zich in een problematische opvoedingssituatie bevinden of die een als misdrijf omschreven feit hebben
gepleegd en eventueel van de personen die over hen het ouderlijk gezag uitoefenen of hen onder hun bewaring hebben
(artikel 3, 1°, van het decreet van 7 maart 2008).
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zijn om ervoor te zorgen dat minderjarigen - en sedert 01/01/2014 ook meerderjarigen - die nood
hebben aan zorg in de ruime zin van het woord, in een passende omgeving met de nodige
deskundigheid kunnen worden opgevangen en begeleid (ondersteunen, perspectief bieden,
behandelen).

Bijgevolg komen ook de erkende diensten voor pleegzorg op basis van

artikel 5, eerste lid, 2°, WRR in aanmerking om te worden gemachtigd om toegang te krijgen tot de
informatiegegevens van het Rijksregister en Rijksregisternummer te gebruiken.

14.

Wanneer er hierna gesproken wordt van de voorzieningen dan worden daarmee zowel de

erkende private voorzieningen bijzondere jeugdbijstand als de erkende diensten voor pleegzorg
bedoeld.

A.2. Wet van 8 december 1992 (WVP)
15.

Op grond van artikel 4 WVP vormen de informatiegegevens van het Rijksregister en het

Rijksregisternummer persoonsgegevens, waarvan de verwerking slechts is toegelaten voor
welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. De persoonsgegevens
moeten bovendien toereikend, ter zake dienend en niet overmatig zijn, uitgaande van de doeleinden
waarvoor zij worden verwerkt.

B. FINALITEITEN
16.

De voorzieningen zijn verplicht om m.b.t. de personen die van hun diensten gebruik maken

een dossier aan te leggen zoals blijkt uit:

17.

•

artikel 11, 14°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1994;

•

artikel 29 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2013.

Het online registratiesysteem BINC.1.0 liet de voorzieningen toe om voor iedere betrokkene

een dossier aan te maken en te beheren. Het zorgde er tevens voor dat in dat systeem maar 1
dossier voor 1 welbepaalde persoon werd aangemaakt.

18.

De overstap naar het registratiesysteem BINC.2.0 wijzigt fundamenteel niets aan deze

doeleinden. Een van de functionaliteiten van dit systeem is en blijft het aanmaken en beheren van
de dossiers door de voorzieningen met bijzondere aandacht voor het voorkomen van de aanmaak
van meerdere dossiers voor een bepaalde persoon.
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19.

Het Comité stelt vast dat de doeleinden met het oog waarop de machtiging wordt gevraagd,

welbepaald en uitdrukkelijk omschreven zijn (artikel 4, § 1, 2°, WVP). Ze zijn tevens gerechtvaardigd
vermits de verwerkingen die eruit voorspruiten gestoeld zijn op artikel 5, eerste lid, c), WVP.

20.

In de aanvraag wordt ook de aandacht gevestigd op een aantal wijzigingen m.b.t. de

instroom naar de voorzieningen en de doelgroep die door de voorzieningen wordt bediend ingevolge
het decreet van 12 juli 2013 (integrale jeugdhulp4) en het decreet van 29 juni 2012 (pleegzorg):
•

m.b.t. de instroom maken de artikelen 11 e.v. van het decreet van 12 juli 2013 voortaan een
onderscheid tussen rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp (vrij toegankelijk) en nietrechtstreeks toegankelijke jeugdhulp (slechts toegankelijk via de toegangspoort);

•

voortaan kan ook m.b.t. meerderjarigen pleegzorg georganiseerd worden (artikelen 1, 7, 11
en 16 van het decreet van 29 juni 2012).

21.

Het Comité stelt vast dat deze wijzigingen geen nieuw doeleinde genereren noch een

aanpassing van de bovenvermelde doeleinden vereisen: er moet een dossier worden aangemaakt
voor iedere betrokkene die in het kader van de in deze beraadslaging vermelde regelgeving gebruik
maakt van de diensten van een voorziening, ongeacht de instroomwijze, ongeacht de leeftijd.

22.

In de aanvraag wordt gesignaleerd dat voor wat de niet-rechtstreeks toegankelijke

jeugdhulp betreft, het de bedoeling is om Binc.2.0 op termijn te linken aan Insisto5 waardoor het
eindpunt in Insisto, namelijk de jeugdhulpbeslissing, het startpunt wordt van een nieuw dossier in
Binc.2.0. Hierdoor zouden een aantal parameters (identificatiegegevens) die in Insisto geregistreerd
werden ook in Binc.2.0 worden opgenomen waardoor er niet van nul een dossier moeten worden
aangemaakt door de voorzieningen (in tegenstelling tot bij rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp).
Het Comité neemt hier akte van maar vermits dit momenteel nog niet aan de orde is, spreekt het
zich er niet over uit.

23.

De andere functionaliteiten van Binc.2.0 waarvan in de aanvraag melding wordt gemaakt,

zijn:
•

het subsidie luik;

4

Hierbij is het nuttig aan te stippen dat artikel 20 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de
minderjarige in de integrale jeugdhulp bepaalt dat de minderjarige recht heeft op een dossier dat zorgvuldig wordt
bijgehouden en veilig wordt bewaard.
5

Insisto staat in voor het elektronisch behandelen van vragen tot niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp bij de
Intersectorale Toegangspoort. Deze procedure moet toelaten op een vlotte administratieve en intersectorale wijze een vraag
voor jeugdhulp in te dienen, de situatie te analyseren, een gepast hulpplan uit te werken en tot slot de betrokkene tot de
meest aangewezen jeugdhulpaanbieders te begeleiden. Het Agentschap Jongerenwelzijn werd bij beraadslaging RR nr.
37/2013 gemachtigd om in het kader van de toepassing INSISTO toegang te hebben tot de informatiegegevens vermeld in
artikel 3, eerste lid, 1° tot 5°, WRR en het Rijksregisternummer te gebruiken.
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•

het inhoudelijk luik voor het invullen van variabelen in het dossier;

•

rapportagefunctie die de voorzieningen toelaat geanonimiseerde rapporten te trekken uit
hun dossiers.

24.

Het Comité stelt vast dat:
•

de eerste 2 functionaliteiten betrekking hebben op verrichtingen die in aangemaakte
dossiers worden gesteld n.a.v. de behandeling ervan. Zij kunnen onder de noemer beheer
van het dossier gekwalificeerd worden en vallen bijgevolg onder het in punt 18 omschreven
doeleinde;

•

de 3° functionaliteit betreft een verdere verwerking door de voorzieningen gebaseerd op de
informatie vervat in hun eigen dossiers die resulteert in anonieme informatie en die als
verenigbaar kan worden beschouwd (artikel 4, § 1, 2°, WVP)

C. PROPORTIONALITEIT

C.1. Ten overstaan van de informatiegegevens
25.

Men

wenst

toegang

te

bekomen

tot

de

informatiegegevens

vermeld

in

artikel 3, eerste lid, 1° tot 3°, 5° en 6° (niet de plaats van overlijden), WRR, namelijk:
•

de naam en de voornamen;

•

de geboorteplaats en - datum;

•

het geslacht;

•

de hoofdverblijfplaats;

•

datum van overlijden;

evenals de geautomatiseerde mededeling te bekomen van deze gegevens.

26.

Wanneer een persoon – doorgaans een minderjarige maar in geval van pleegzorg kan het

ook een meerderjarige zijn - terechtkomt bij een voorziening en nog geen dossier werd aangemaakt,
dan moeten de registratieverantwoordelijken van de voorzieningen in staat zijn om de nodige
opzoekingen in het Rijksregister te doen om de jongere eenduidig te kunnen identificeren in het
BINC.2.0.

27.

Het is de bedoeling dat de registratieverantwoordelijken van een voorziening 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
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betrokkene kunnen opzoeken met het oog op de aanmaak van hun uniek dossier in het BINC.2.0.
Eenmaal de betrokkene via de fonetische opzoeking eenduidig 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.

28.

Het Comité stelt vast dat een fonetische opzoeking aan de hand van de naam en voornaam

in combinatie met geslacht en de 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 betrokkene te identificeren indien de fonetische
opzoeking op basis van de naam, voornaam, geslacht en geboortedatum toch nog meerdere
resultaten zou opleveren.

29.

Daarnaast wenst men toegang te krijgen tot de “hoofdverblijfplaats” van de betrokkene

om ze met het oog op het correct beheer van het dossier en de contactname met de betrokkene op
te slaan in BINC.2.0. Het Comité stelt vast dat een vermelding van dit gegeven pertinent is met het
oog op een efficiënte dienstverlening door de voorzieningen.

30.

Tot slot wordt toegang gevraagd tot het gegeven “datum van overlijden” zodat alle op

stapel staande acties in een dossier kunnen worden stopgezet. Het Comité stelt vast dat een
toegang tot dit gegeven gepast is daar het toelaat te vermijden dat de nabestaanden
geconfronteerd worden met niet langer relevante tussenkomsten van de voorzieningen.

31.

Samenvattend: een toegang tot de gegevens vermeld in artikel 3, eerste lid, 1° tot 3°,

5° en 6°, (niet de plaats van overlijden) WRR is, in het licht van de opgegeven doeleinden, in
overeenstemming met artikel 4, § 1, 3° WVP.

32.

Voor wat de geautomatiseerde mededeling van de wijzigingen van deze gegevens betreft,

stelt het Comité het volgende vast:
•

vermits de toegang tot naam, voornaam, geboortedatum en geboorteplaats uitsluitend
wordt gebruikt om het Rijksregisternummer van de betrokkene op de zoeken, heeft de
mededeling van de wijzigingen van deze gegevens geen zin. Een wijziging van de
geboortedatum

of

het

geslacht

veroorzaakt

weliswaar

een

wijziging

van

het

Rijksregisternummer maar het Comité betwijfelt of de mededeling van deze wijzigingen voor
de voorzieningen een voldoende duidelijk signaal zijn dat ook het Rijksregisternummer van
de betrokkene is veranderd en dat er dus een nieuwe opzoeking naar dit nieuwe nummer
vereist is. Het is dus gepaster dat eventuele wijzigingen van het Rijksregisternummer
worden meegedeeld (zie verder) en niet de wijzigingen van de hiervoor vermelde gegevens;
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•

een wijziging van de hoofdverblijfplaats (briefwisseling wordt steeds naar het meest recente
adres gestuurd) en de datum van overlijden (stopzetten van acties en initiatieven) is wel
relevant voor de werkzaamheden van de voorzieningen.

33.

Het Comité oordeelt dat de mededeling van de toekomstige wijzigingen die aangebracht

worden aan de gegevens hoofdverblijfplaats en datum van overlijden in overeenstemming is met
artikel 4, § 1, 3°, WVP.

34.

Opdat de mededeling van deze wijzigingen proportioneel zou verlopen, moet deze

mededeling beperkt zijn tot de personen waarvoor de voorzieningen over een actief dossier
beschikken. Dit vereist het werken met een verwijzingsrepertorium. Het Vlaams Agentschap
Jongerenwelzijn bevestigde mondeling dat de toegang tot het Rijksregister verloopt via het eHealthplatform. Dit platform beschikt over een verwijzingsrepertorium.

C.2. Ten overstaan van het Rijksregisternummer
35.

Door het gebruik van het Rijksregisternummer, dat een uniek nummer is aan de hand

waarvan iemand zonder enige foutenmarge kan worden geïdentificeerd, kunnen vergissingen m.b.t.
de persoon vermeden worden in het kader van de eenduidige identificatie van de betrokkene.

36.

Het Comité stelt derhalve vast dat het gebruik van het Rijksregisternummer, in het licht van

de opgegeven doeleinden, in overeenstemming is met artikel 4, § 1, 3°, WVP.

37.

Er wordt ook gevraagd om de geautomatiseerde mededeling van toekomstige wijzigingen

die worden aangebracht aan het Rijksregisternummer, te ontvangen.

38.

Het Comité stelt vast dat een wijziging van dit nummer eerder uitzonderlijk is. Dit neemt niet

weg dat het voor de voorzieningen gepast is om, in het licht van de doeleinden, over dit gewijzigde
nummer te kunnen beschikken (artikel 4, § 1, 3°, WVP) teneinde te vermijden dat er m.b.t.
eenzelfde persoon op basis van het gewijzigd nummer een nieuw dossier zou worden aangemaakt
met verwarring tot gevolg.

C.3. Ten overstaan van de frequentie van de toegang en de duur van de machtiging
39.

Er wordt ten behoeve van de voorzieningen een permanente toegang gevraagd daar zij op

dagelijkse basis dossiers kunnen aanmaken en werkzaamheden kunnen verrichten in de dossiers van
de betrokkenen.
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40.

Het Comité besluit hieruit dat de voorzieningen over de mogelijkheid moeten beschikken om

op elk moment toegang te krijgen tot de identificatiegegevens en het Rijksregisternummer. Een
permanente toegang is dus gepast (artikel 4, § 1, 3°, WVP).

41.

Er wordt een machtiging voor onbepaalde duur gevraagd, aangezien de opdracht van de

voorzieningen niet in de tijd beperkt is.

42.

Het Comité stelt vast dat een machtiging van onbepaalde duur gepast is om de vereisten

opgelegd door of krachtens een decreet te kunnen realiseren (artikel 4, § 1, 3° WVP), onder
voorbehoud evenwel dat de voorzieningen de erkenning in toepassing van de besluiten van de
Vlaamse Regering van 13 juli 1994 en van 8 november 2013 behouden.

C.4. Ten opzichte van de bewaartermijn
43.

De bewaartermijn van dossiers van de voorzieningen en bijgevolg van de gegevens die ze

bevatten is reglementair bepaald:
•

voor wat de erkende private voorzieningen bijzondere jeugdbijstand betreft bedraagt deze
maximaal 5 jaar nadat de minderjarige meerderjarig is geworden (artikel 11, 16° van het
besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1994);

•

voor de diensten voor pleegzorg bepaalt artikel 29, tweede lid, van het besluit van de
Vlaamse Regering van 8 november 2013 dat het dossier minstens 5 jaar en maximaal 30
jaar na het einde van de hulpverlening wordt bewaard.

44.

Niettegenstaande voormelde bepalingen wordt in de aanvraag gesteld dat het aangewezen

is dat de dossiers tot 10 jaar na de meerderjarigheid worden bewaard net zoals dat het geval is voor
de dossiers van de toegangspoort en van de gemandateerde voorzieningen (artikelen 20 en 61 van
het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 betreffende de integrale jeugdhulp).

45.

Het Comité stelt vast dat de bepalingen van het in punt 43 vermelde besluiten niet van

toepassing zijn op de voorzieningen. Bijgevolg kan er slechts rekening worden gehouden met de
bewaartermijn die specifiek voor de voorzieningen werd vastgesteld. Voor zover de voorzieningen
zich aan de op hen toepasselijke reglementaire bewaartermijn houden, handelen zij in
overeenstemming met artikel 4, § 1, 5°, WVP.

Beraadslaging RR 95 /2014 - 11/13

C.5. Intern gebruik en/ of mededeling aan derden
46.

In de aanvraag wordt gesteld dat er geen mededeling aan derden geschied. Alleen

gerechtigde gebruikers aangeduid door de voorziening waaraan zij verbonden zijn, kunnen in
Binc.2.0 dossiers van hun voorziening beheren. Het Comité neemt hiervan akte.

C.6. Netwerkverbindingen
47.

Volgens de aanvraag komen er geen netwerverbindingen aan de hand van het

Rijksregisternummer tot stand. Het Comité neemt hiervan akte.

48.

Het Comité vestigt er volledigheidshalve de aandacht op dat:
•

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

•

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

D. BEVEILIGING
D.1. De consulent inzake informatiebeveiliging
49.

De identiteit van de consulent inzake informatiebeveiliging werd meegedeeld. De betrokkene

werd reeds door het Comité aanvaard als beveiligingsconsulent.

D.2. Het informatiebeveiligingsbeleid
50.

Het

Vlaams

Agentschap

Jongerenwelzijn,

de

beheerder

zowel

van

het

Binc.2.0

registratiesysteem als het Domino platform waarvan Binc.2.0 een onderdeel is, legde een
conformiteitsverklaring voor waaruit blijkt dat hij over een informatiebeveiligingsbeleid beschikt en
dit op het terrein uitvoert.

51.

In de aanvraag wordt gewag gemaakt van de consulenten inzake informatiebeveiliging van

de voorzieningen. Het Comité beschikt over geen enkele informatie m.b.t. deze consulenten, noch
over het informatiebeveiligingsbeleid van deze voorzieningen.

Beraadslaging RR 95 /2014 - 12/13

52.

Het Comité bepaalt dat het Vlaams Agentschap Jongerenwelzijn ervoor moet zorgen dat -

binnen een termijn van 1 jaar te rekenen vanaf de datum van deze beraadslaging - voor de
voorzieningen die gebruik maken van Binc.2.0, de behoorlijk ingevulde en ondertekende
evaluatievragenlijst m.b.t. de kandidaat-beveiligingsconsulent evenals de conformiteitsverklaring
bezorgd worden zodat het Comité de aanvaardbaarheid ervan kan beoordelen.

D.3. Personen die het Rijksregisternummer mogen gebruiken en lijst van deze personen
53.

Uit de aanvraag blijkt dat enkel gerechtigde gebruikers aangeduid door de voorziening

toegang hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregisters en het Rijksregisternummer zullen
gebruiken met het oog op het aanmaken en beheren van een dossier in Binc.2.0.

54.

De voorzieningen moeten, zoals voorgeschreven door artikel 12 WRR, een lijst opstellen van

de personen die toegang hebben tot de informatiegegevens en het Rijksregisternummer gebruiken.
Deze lijst zal voortdurend geactualiseerd worden en ter beschikking gehouden worden van het
Comité.

55.

Bovendien moeten de voorzieningen de personen die op de lijst voorkomen een verklaring

laten ondertekenen waarin zij zich ertoe verbinden de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van de
gegevens te bewaren.

OM DEZE REDENEN,
Het Comité

1° machtigt de erkende private voorzieningen bijzondere jeugdbijstand en de erkende diensten
voor pleegzorg om voor de doeleinden vermeld onder B en onder de voorwaarden vastgesteld in
deze beraadslaging om voor onbepaalde duur:
•

permanent toegang te verkrijgen tot de informatiegegevens vermeld in artikel 3, eerste lid,
1° tot 3°, 5° en 6° (niet de plaats van overlijden), WRR;

•

het Rijksregisternummer te gebruiken;

evenals de geautomatiseerde mededeling te krijgen van de wijzigingen aangebracht aan de
informatiegegevens vermeld in artikel 3, eerste lid, 5° en 6°, WRR evenals van de wijzigingen
aangebracht aan Rijksregisternummers;
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2° bepaalt dat het Vlaams Agentschap Jongerenwelzijn ervoor moet zorgen dat - binnen een
termijn van 1 jaar te rekenen vanaf de datum van deze beraadslaging - voor erkende
private voorzieningen bijzondere jeugdbijstand en de erkende diensten voor pleegzorg die gebruik
maken van Binc.2.0 de behoorlijk ingevulde en ondertekende evaluatievragenlijst m.b.t. de
kandidaat-beveiligingsconsulent evenals de conformiteitsverklaring worden bezorgd, zodat het
Comité de aanvaardbaarheid ervan kan beoordelen. Bij gebrek daaraan zal het Comité deze
beraadslaging herzien.

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), het
Vlaams

Agentschap

Jongerenwelzijn

een

nieuwe

vragenlijst

i.v.m.

de

stand

van

de

informatiebeveiliging naar waarheid moet invullen en aan het Comité bezorgen. Het Comité meldt de
ontvangst ervan en behoudt het recht om daarop later eventueel te reageren;

4° bepaalt dat wanneer het Comité het Vlaams Agentschap Jongerenwelzijn een vragenlijst met
betrekking tot de informatiebeveiligingsstatus toestuurt, deze laatste de lijst waarheidsgetrouw moet
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;

5° weigert het meer gevraagde.

De Wnd. Administrateur,

De Voorzitter,

(get.) Patrick Van Wouwe

(get.) Mireille Salmon

