Informatieveiligheidscomité
Kamer federale overheid

FO/18/233

BERAADSLAGING NR. 18/129 VAN 6 NOVEMBER 2018 MET BETREKKING TOT DE
AANVRAAG VAN KIND EN GEZIN OM VOOR ZICHZELF EN DE PRIVATE EN
PUBLIEKE UITBETALINGSACTOREN TOEGANG TE KRIJGEN TOT DE
INFORMATIEGEGEVENS VAN HET RIJKSREGISTER EN HET WACHTREGISTER
EN OM HET RIJKSREGISTERNUMMER TE GEBRUIKEN MET HET OOG OP DE
VASTSTELLING VAN HET RECHT OP TOELAGEN IN HET KADER VAN HET
GEZINSBELEID EN DE CORRECTE UITBETALING ERVAN, VOOR DE
RECHTGEVENDE KINDEREN VAN VREEMDELINGEN VANAF 1 JANUARI 2019

Gelet op de wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting en organisatie van een federale
dienstenintegrator, in het bijzonder artikel 35/1;
Gelet op de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, in
het bijzonder artikel 114;
Gelet op de wet van 5 september 2018 tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en tot
wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van verordening (EU) 2016/679 van 27
april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van
die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG, in het bijzonder de artikels 95 en 97;
Gelet op de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van natuurlijke personen;
Gelet op het feit dat de voorliggende beraadslaging dient beschouwd te worden als een
beraadslaging van het Sectoraal comité van het Rijksregister zoals bedoeld in art. 5 en 8 van
voormelde wet van 8 augustus 1983, voor wat de toegang tot de gegevens van het Rijksregister en
het gebruik van het rijksregisternummer betreft;
Gelet op de aanvraag van Kind en Gezin, ontvangen door de toenmalige Commissie voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer op 20 maart 2018;
Gelet op de bijkomende informatie ontvangen op 14 september 2018;
Gelet op het rapport van de federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning;
Gelet op het verslag van mevrouw de voorzitter.
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I.

ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1.

Ingevolge de zesde staatshervorming worden de deelstaten ten laatste op 1 januari 2020 ten
volle bevoegd voor het beheren en het betalen van de gezinsbijslag, die als bijkomende
persoonsgebonden aangelegenheid is opgenomen in de bijzondere wet van 8 augustus 1980
tot hervorming der instellingen. De taken van de tot nu toe op het federaal niveau bevoegde
openbare instelling van sociale zekerheid, het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag
FAMIFED, zullen aldus worden overgeheveld naar diverse organisaties van de
gemeenschappen en gewesten, waaronder, voor de Vlaamse Gemeenschap, Kind en Gezin
en het Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid.

2.

De bevoegdheid inzake de effectieve uitbetaling van de gezinsbijslagen en de andere toelagen
zal reeds op 1 januari 2019 door de Vlaamse overheid worden opgenomen. 1 De
kinderbijslagen worden geïntegreerd in het Gezinsbeleid en ondergebracht in het
zogenaamde ‘Groeipakket’. Dit bestaat uit een basistoeslag, zorgtoeslagen, sociale toeslagen
en participatietoeslagen.

3.

Tot 1 januari 2019 gebeurt de uitbetaling van de kinderbijslag voor een deel door het federaal
agentschap FAMIFED en voor een deel door de private kinderbijslagfondsen. Het federaal
agentschap FAMIFED staat, naast haar functie als uitbetaler, momenteel ook in als regisseur
voor de uitvoering van het federale beleid over kinderbijslag.

4.

Na overname van de bevoegdheid, wordt de regiefunctie van het Groeipakket gescheiden van
de operationele uitbetalingsfunctie. Het intern verzelfstandigd agentschap met
rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin (hierna ‘Kind en Gezin’ genoemd) neemt de rol op van
regisseur. Dat wil zeggen dat Kind en Gezin geen operationele taken met betrekking tot de
uitbetaling van de kinderbijslag opneemt. Kind en Gezin staat in voor de
beleidsvoorbereiding inzake het nieuwe groeipakketsysteem en de handhaving ervan.

5.

Het uitbetalingslandschap zal vervolgens op 2 pijlers steunen:
-

Het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het
Gezinsbeleid (hierna ‘VUTG’ genoemd) met een dubbele rol:
o Een rol als overkoepelend orgaan van de uitbetalingsactoren, met name van de
vergunde private uitbetalingsactoren en de publieke uitbetalingsactor.
o Een rol als publieke uitbetalingsactor (“FONS”) die onderdeel is van het
agentschap.

-

Vier private vergunde uitbetalingsactoren die de effectieve uitbetaling van de toelagen
in het kader van het Groeipakket verzorgen.

1

Kind en Gezin werd in dat verband reeds door het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid
gemachtigd om bepaalde persoonsgegevens uit het netwerk van de sociale zekerheid te verwerken (zie
beraadslaging nr. 17/076 van 5 september 2017, beraadslaging nr. 17/100 van 7 november 2017 en beraadslaging
nr. 18/047 van 8 mei 2018).
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6.

Als regisseur van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid ontwikkelt en beheert Kind
en Gezin een gegevensnetwerk (“Kruispunt van de Informatiestromen met betrekking tot het
Groeipakket” of KRING) via dewelke alle noodzakelijke gegevens van Vlaamse en federale
authentieke gegevensbronnen (o.a. het Rijksregister en de overige registers) worden
ingezameld en met de uitbetalingsactoren worden uitgewisseld. De consultatie van het
Rijksregister zal bijgevolg gebeuren door Kind en Gezin waarna de persoonsgegevens via
het gegevensnetwerk KRING ter beschikking worden gesteld aan de betrokken actoren.

7.

De actoren van de Vlaamse gezinsbijslag – Kind en Gezin, het Vlaams Agentschap voor de
Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid en de private en publieke
uitbetalingsactoren – hebben voor het vervullen van hun opdrachten behoefte aan
persoonsgegevens, zoals gegevens uit het wachtregister. Die worden gebruikt voor de
vaststelling van het recht op toelagen in het kader van het gezinsbeleid voor de rechtgevende
kinderen van vreemdelingen in Vlaanderen en voor de correcte uitbetaling ervan, vanaf 1
januari 2019.

8.

De aanvragers willen vooreerst gemachtigd worden om toegang te hebben tot volgende
gegevens uit het wachtregister vermeld in artikel 2, eerste lid, van het koninklijk besluit van
1 februari 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:

9.

-

1° (de datum waarop de asielaanvraag werd ingediend en de overheid waarbij de
asielaanvraag is ingediend),

-

5° (de datum van aankomst in België en het land van herkomst),

-

6° (de beslissingen en arresten over de aanvraag van de asielzoeker, genomen door de
minister of zijn gemachtigde, door de Commissaris-Generaal voor de vluchtelingen en
de staatlozen of zijn adjunct en door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen),

-

7° (de beroepen die tegen de voormelde beslissingen en arresten werden ingesteld bij de
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de Raad van State en eventueel de rechtbanken
van de rechterlijke orde en de beslissingen, adviezen, vonnissen en arresten die op die
beroepen zijn gewezen),

-

8° (de datum van kennisgeving of betekening van de beslissingen, adviezen, vonnissen
en arresten aan de asielzoeker)

-

10° (de datum waarop een maatregel tot verwijdering van het grondgebied is genomen,
de datum waarop de asielzoeker er in kennis van is gesteld en de datum waarop hij het
grondgebied effectief heeft verlaten), en

-

13° (de datum waarop de status van vluchteling of de subsidiaire beschermingsstatus is
toegekend, de overheid die deze beslissing heeft genomen en de datum van intrekking
van de asielaanvraag).

Tevens willen de aanvragers voor elke uitgegeven verblijfskaart kunnen beschikken over de
datum van de aanvraag, de datum van de uitgifte van het basisdocument, de datum van de
uitgifte, de vervaldatum, de datum van de vernietiging en het type kaart, bedoeld in artikel
6bis, § 1, 2°, a) en f), van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de
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identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van
de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen.
10.

Ten slotte willen de aanvragers ook het zogenaamde IT202 verwerken. Dat informatietype
bevat de reden van het verblijf (verblijfsmotief) van een vreemdeling in België, de
ingangsdatum en het rijksregisternummer van de persoon die het recht op gezinshereniging
opent, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 8 januari 2006 tot
bepaling van de informatietypes, verbonden met de informatiegegevens bedoeld in artikel 3,
eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de
natuurlijke personen.

II.

BETROKKEN GEGEVENSBANKEN
Het Rijksregister van de natuurlijke personen en het wachtregister

11.

Het rijksregister van de natuurlijke personen, bedoeld in artikel 1 van de wet van 8 augustus
1983 tot regeling van een rijksregister van de natuurlijke personen, bevat persoonsgegevens
met het oog op de eenduidige identificatie van de betrokken personen.

12.

Het wachtregister opgericht bij Wet van 24 mei 1994 tot oprichting van een wachtregister
voor vreemdelingen die zich vluchteling verklaren of die vragen om als vluchteling te worden
erkend bevat een aantal informatiegegevens over kandidaat-vluchtelingen. De kandidaatpolitieke vluchtelingen worden vanaf het indienen van hun aanvraag geïdentificeerd op basis
van een rijksregisternummer. In concreto wil dat zeggen dat deze personen zich tegelijkertijd
bevinden in het rijksregister, voor wat hun signalitieke gegevens betreft, en in het
wachtregister voor wat de informatie betreft die louter betrekking heeft op de administratieve
afwikkeling van hun aanvraag tot politiek vluchteling.

III. BEHANDELING
A.

ONTVANKELIJKHEID EN BEVOEGDHEID VAN HET COMITE

13.

Ingevolge artikel 35/1, §1, eerste lid, van de wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting
en organisatie van een federale dienstenintegrator vergt elke mededeling van
persoonsgegevens door overheidsdiensten en openbare instellingen van de federale overheid
aan andere derden dan de instellingen van sociale zekerheid bedoeld in artikel 2, eerste lid,
2°, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een
Kruispuntbank van de sociale zekerheid, een voorafgaande beraadslaging van de kamer
federale
overheid
van
het
informatieveiligheidscomité
voor
zover
de
verwerkingsverantwoordelijken van de meedelende instantie en van de ontvangende
instanties, in uitvoering van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 2018 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van
persoonsgegevens niet tot een akkoord komen over de mededeling of minstens één
verwerkingsverantwoordelijke om een beraadslaging verzoekt.

14.

Artikel 5 van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van natuurlijke
personen (hierna ‘WRR’ genoemd) bepaalt dat de toegang tot de informatiegegevens van het
Rijksregister en het gebruik van het Rijksregisternummer een voorafgaandelijke goedkeuring
vereist. Ingevolge artikel 95 van de wet van 5 september 2018 tot oprichting van het
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informatieveiligheidscomité en tot wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van
verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van
richtlijn 95/46/EG2 juncto artikel 35/1, §1, van de wet van 15 augustus 2012 houdende
oprichting en organisatie van een federale dienstenintegrator vereist de toegang tot de
informatiegegevens van het Rijksregister en het gebruik van het Rijksregisternummer een
voorafgaande beraadslaging van de kamer federale overheid van het
Informatieveiligheidscomité.
15.

Artikel 111, eerste lid, van de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de
Gegevensbeschermingsautoriteit bepaalt dat, zonder afbreuk te doen aan de
controlebevoegdheden van de Gegevensbeschermingsautoriteit, de machtigingen die werden
verleend door de sectorale comités van de Commissie voor de Bescherming van de
Persoonlijke Levenssfeer vóór de inwerkingtreding van deze wet hun rechtsgeldigheid
behouden.

B.

TEN GRONDE

16.

De aanvrager werd in hoofde van Kind en Gezin en het Vlaams Agentschap voor de
Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid reeds gemachtigd om het
Rijksregisternummer te gebruiken en toegang te hebben tot gegevens van het Rijksregister3.

17.

Rekening houdend met wat hiervoor werd uiteengezet kan het onderzoek van het Comité
zich in hoofde van Kind en Gezin en het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van
Toelagen ertoe beperken na te gaan of:

2

Dit artikel stelt dat voor zover in andere wettelijke bepalingen sprake is van een sectoraal comité die bepalingen
moeten worden gelezen overeenkomstig de bepalingen van de wet van 5 september 2018 en overeenkomstig artikel
114 van de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit. Artikel 114 van de wet
van 3 december 2017 voorziet in een overgangsfase en in de continuering van de uitvoering van de bevoegdheden
van het Sectoraal comité van het Rijksregister, van het Sectoraal comité van de Federale Overheid en van het
Sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid in afwachting van de oprichting van het
informatieveiligheidscomité, hetgeen bij wet van 5 september 2018 die in werking is getreden op 10 september 2018,
werd gerealiseerd. Waar in andere regelgeving naar het Sectoraal comité van het Rijksregister wordt verwezen, dient
bijgevolg het informatieveiligheidscomité te worden verstaan.
3
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 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; beraadslaging
nr. 65/2017 van 8 november 2017 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.
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- het nieuwe doeleinde welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd is: principe
van doelbinding (artikel 5 AVG en artikel 5, tweede lid, WRR);
- de bovenvermelde toegang en het gebruik ook in het licht van dit doeleinde toereikend, ter
zake dienend en niet overmatig is: principe van minimale gegevensverwerking (artikel 5
AVG).
18.

Wat de private uitbetalingsactoren die de taken van de huidige kinderbijslagfondsen zullen
overnemen, betreft, moet worden geverifieerd of ze voldoen aan de specifieke
veiligheidsvereisten zoals voorzien in de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een
Rijksregister van de natuurlijke personen, zoals de aanstelling van een
informatieveiligheidsconsulent.

19.

In het licht van de Algemene Verordening Gegevensbescherming4 (hierna ‘AVG’ genoemd)
en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met
betrekking
tot
de
verwerking
van
persoonsgegevens,
dienen
de
verwerkingsverantwoordelijken in voorkomend geval eveneens aan volgende voorwaarden
te zijn voldoen:
-

de aanstelling van een functionaris voor de gegevensbescherming;
het bijhouden van een register van verwerkingen;
de uitvoering van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling.

B.1 VERANTWOORDINGSPLICHT
20.

Overeenkomstig artikel 5, §2, AVG zijn Kind&Gezin en de private uitbetalingsactoren als
verwerkingsverantwoordelijken verantwoordelijk voor het naleven van de beginselen van de
AVG en moet hij in staat zijn dit aan te tonen.

21.

Het Comité wijst er op dat zij in uitvoering van artikel 30 AVG een register van de
verwerkingsactiviteiten die onder hun respectieve verantwoordelijkheid plaatsvinden,
moeten bijhouden overeenkomstig de voorwaarden opgenomen in voormeld artikel.

B.2 RECHTMATIGHEID EN DOELBINDING
22.

De Wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen
somt de instanties op aan wie een recht van gebruik van het identificatienummer of een recht
op toegang kan worden verleend door het Comité, onder andere aan 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 Comité.

4

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming
van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van
die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.
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23.

Overeenkomstig artikel 5, §1, b), AVG en artikel 5, tweede lid, WRR moeten de
persoonsgegevens voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde
doeleinden worden verwerkt.

24.

Het Comité stelt vast dat de Vlaamse overheid de regie en de uitbetaling van het Vlaamse
Groeipakket over van het huidige federale agentschap FAMIFED vanaf 1 januari 2019
overneemt.

25.

Kind en Gezin vraagt als beheerder van het gegevensnetwerk van toelagen in het gezinsbeleid
deze machtiging mede aan voor de private en publieke uitbetalingsactoren en voor het
Agentschap voor de Uitbetaling van de Toelagen. De publieke uitbetalingsactor (‘FONS’) is
de instantie die in de schoot van het Vlaams Agentschap voor Uitbetaling van de Toelagen
wordt opgericht. De vier private uitbetalingsactoren (My Family, Kidslife Vlaanderen,
Parentia Vlaanderen en INFINO Vlaanderen) werden vergund bij besluiten van 2 maart
20185.

26.

De uitbetalingsactoren en Kind en Gezin hebben de gevraagde gegevens nodig met het oog
op correcte uitbetaling van de toelagen in het kader van gezinsbeleid en voor de correcte
uitbetaling ervan voor de rechtgevende kinderen van vreemdelingen. Zij ontvangen enkel de
gegevens voor de personen waarvoor ze bevoegd zijn.

27.

De taken en opdrachten van elke verwerkingsverantwoordelijken worden decretaal
vastgelegd.
-

-

Voor Kind en Gezin: decreet van 30 april 2004 betreffende de oprichting van het intern
verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin, art. 5 en art. 7/1
(ingevoegd bij decreet van 7 juli 2017, BS 8 augustus 2017);
Voor het VUTG: 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 4 (BS 8 augustus 2017);
Voor Kind en Gezin en het VUTG: decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen
in het kader van het gezinsbeleid, artikel 7 (BS 31 juli 2018);
Voor de 4 vergunde uitbetalingsactoren: 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 28 (BS 8 augustus 2017).

5

Besluit van 2 maart 2018 van de administrateur-generaal tot toekenning van een vergunning als private
uitbetalingsactor aan vzw My Family, Besluit van 2 maart 2018 van de administrateur-generaal tot toekenning van
een vergunning als private uitbetalingsactor aan vzw My Kidslife Vlaanderen, Besluit van 2 maart 2018 van de
administrateur-generaal tot toekenning van een vergunning als private uitbetalingsactor aan Parentia Vlaanderen vzw
en Besluit van 2 maart 2018 van de administrateur-generaal tot toekenning van een vergunning als private
uitbetalingsactor aan INFINO Vlaanderen vzw, B.S. 28 augustus 2018, 66804.
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28.

Het Comité is van oordeel dat het hierboven vermelde en nagestreefde doeleinde welbepaald,
uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd is in de zin van artikel 5 AVG en artikel 5,
tweede lid, WRR. De verwerking die eruit voortspruit is gerechtvaardigd.

29.

Het Comité is van oordeel dat de aanvrager in aanmerking komt voor toegang tot of
mededeling van bepaalde informatiegegevens van het Rijksregister en om het
identificatienummer ervan te gebruiken, gelet op zijn hoedanigheid van instelling van
Belgisch recht die belast is met het vervullen van taken van algemeen belang die hem zijn
toevertrouwd door en krachtens voormelde decreten.

30.

Het Comité stelt bovendien vast dat de beoogde verwerking rechtmatig is in het licht van
artikel 6, 1., c), van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van
richtlijn 95/46/EG (hierna “AVG”). De verwerking is immers noodzakelijk om te voldoen
aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

B.3 MINIMALE GEGEVENSVERWERKING
Ten overstaan van de gegevens van het Rijksregister
31.

De aanvrager wenst vooreerst toegang tot de gegevens m.b.t. het identiteitsbewijs vermeld in
artikel 6bis, 2°, a) en f) van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de
identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van
de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen
(informatietype IT 195).

32.

Het betreft voor elke uitgegeven verblijfskaart:
a) de datum van de aanvraag met aansluitend de datum van uitgifte van het basisdocument,
de datum van uitgifte, de vervaldatum, de duurtijd, en in voorkomend geval de datum van
vernietiging;
b) het type van kaart.

33.

Daarnaast wil de aanvrager ook toegang tot de bijzondere informatie over vreemdelingen
(informatietype IT 202), met name de reden van het verblijf (verblijfsmotief) van een
vreemdeling in België, de ingangsdatum en het rijksregisternummer van de persoon die het
recht op gezinshereniging opent, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit
van 8 januari 2006 tot bepaling van de informatietypes, verbonden met de
informatiegegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot
regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen.

34.

Aangezien het recht op toelagen in het kader van het gezinsbeleid voor kinderen die niet de
Belgische nationaliteit bezitten, wordt gekoppeld aan de toelating om in België te verblijven
(zie de artikelen 8, 24, 51 en 53 van vermeld decreet toelagen gezinsbeleid) en de toelagen
slechts vanaf de beslissing tot toelating kunnen worden uitbetaald en dit tot zolang die
toelating geldt, is het noodzakelijk om die besluitvorming en de eventuele beroepen of
intrekking te kunnen opvolgen en verwerken.
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35.

Indien de administratieve toestand van de betrokken persoon wijzigt, kan dit inderdaad een
effect hebben op de toekenning van de gezinsbijslagen.

36.

De toegang is noodzakelijk om het recht op gezinsbijslagen te kunnen vaststellen van een
kind dat de Belgische nationaliteit niet bezit. Het uitvoeringsbesluit dat momenteel wordt
opgemaakt (besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vrijstellingen en de diverse
hoedanigheden van het rechtgevend kind) zal in dit verband vastleggen dat het recht op
gezinsbijslagen van een kind dat de Belgische nationaliteit niet bezit, ontstaat vanaf de datum
waarop de beslissing tot toekenning van het verblijfsrecht overeenkomstig de wet van 15
december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen wordt genomen.

37.

In afwijking daarvan ontstaat het recht op gezinsbijslagen voor het kind dat vluchteling is in
de zin van de wet van 15 december 1980, vanaf de datum van de aanvraag van de
vluchtelingenstatus.

38.

Indien in hoofde van het rechtgevend kind niet zelf kan aangetoond worden dat het toegelaten
of gemachtigd is in België te verblijven of er zich te vestigen overeenkomstig de wet van 15
december 1980, wordt deze voorwaarde gecontroleerd via de persoon die het verblijfsrecht
van het kind opent.
Ten overstaan van de gegevens in het wachtregister

39.

De aanvrager wenst in dit kader tevens toegang tot de gegevens vermeld in de artikelen 2,1°
(datum van asielaanvraag), 5° (datum van aankomst in België en land van herkomst), 6°, 7°,
8° en 10° (beslissingen, arresten, beroepen, kennisgeving en datum verlaten van het
grondgebied) en 13° (datum status van vluchteling en datum intrekking van asielaanvraag)
van het koninklijk besluit van 1 februari 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.

40.

Ten slotte kunnen de aanvragen m.b.t. de toelagen in het kader van het gezinsbeleid laattijdig
worden ingediend waardoor voor de vaststelling van het recht in het verleden toegang tot de
historiek van alle gevraagde gegevens is vereist. Famifed hanteert hiervoor momenteel een
termijn van 10 jaar zodat dit een realistische termijn lijkt.

41.

De aanvrager licht toe dat de toegang tot deze gegevens, inclusief historiek, noodzakelijk is
met het oog op de vaststelling van het recht op toelagen in het kader van het gezinsbeleid en
voor de correcte uitbetaling ervan voor de rechtgevende kinderen van vreemdelingen.

42.

Het Comité oordeelt, rekening houdend met de toelichting verschaft in de aanvraag, dat een
toegang tot vermelde gegevens en de historiek voor een periode van 10 jaar, gelet op het
nagestreefde doeleinde, proportioneel, ter zake dienend en niet overmatig is (artikel 5, tweede
lid, van voormelde wet van 8 augustus 1983 en artikel 5 AVG).
Ten overstaan van het gebruik van het Rijksregisternummer

43.

De gevraagde persoonsgegevens dienen gekoppeld te worden aan andere persoonsgegevens
over betrokkene die afkomstig zijn uit andere authentieke bronnen om te kunnen vaststellen
op welke toelagen betrokkene recht heeft of geeft.

44.

Het Rijksregisternummer is het meest geschikte instrument om de verschillende gegevens uit
verschillende bronnen correct aan elkaar te koppelen. Het is een uniek nummer dat toelaat
9

iemand heel nauwkeurig te identificeren, zeker wanneer het gebruikt wordt in combinatie
met de naam en de voornaam. Vergissingen die kunnen ontstaan door o.a. homonymie en
schrijffouten worden uitgesloten. Door het gebruik van het rijksregisternummer bij de
raadpleging van het rijksregister kunnen onmiddellijk de gegevens van de juiste persoon
worden getoond.
45.

Het door de aanvrager gewenste gebruik van het Rijksregisternummer is, in het licht van de
opgegeven doeleinden, in overeenstemming met artikel 5 AVG.
Betreffende de frequentie van de toegang en de duur van de machtiging

46.

De aanvrager wenst een permanente mededeling van de gegevens. De taken zijn immers niet
in de tijd beperkt, dus is een permanente toegang noodzakelijk om de taken efficiënt te
kunnen vervullen.

47.

Er wordt een machtiging voor een onbepaalde periode gevraagd omdat het verwezenlijken
van de wettelijke opdrachten van de aanvragers niet in de tijd is beperkt en bijgevolg
permanente en regelmatige raadplegingen vereist.

48.

Het Comité oordeelt dat een permanente toegang en een machtiging voor onbepaalde duur
gepast zijn in het licht van artikel 5 AVG.
Ten opzichte van de bewaringstermijn

49.

De aanvrager wenst de persoonsgegevens te bewaren tot vijf jaar na afsluiting van het
gezinsdossier.

50.

De persoonsgegevens voor rechtgevende kinderen die onder de toepassing van artikel 209, §
1, (titel 2 van deel 2 van boek 5 vallen van het decreet tot regeling van de toelagen in het
kader van het gezinsbeleid), worden bewaard tot en met de maand waarin het kind 25 jaar
wordt, of bewaard zonder leeftijdsbeperking als het kind ten minste 21 jaar oud was op 1 juli
1987 en behoort tot een van de categorieën, vermeld in artikel 63, eerste lid, 2), van de
samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor
loonarbeiders, zoals dat gold voor de wijziging door de wet van 29 december 1990.

51.

Een dergelijke retentieduur is in overeenstemming met het bepaalde in artikel artikel 5 AVG.
Intern gebruik en/of mededeling aan derden

52.

Uit de door de aanvrager meegedeelde informatie blijkt dat de gegevens en het
Rijksregisternummer uitsluitend intern zullen gebruikt worden.

53.

Het Comité neemt hiervan akte en vestigt de aandacht op wat hierna wordt vermeld m.b.t.
netwerkverbindingen.
Netwerkverbindingen

54.

Op basis van de informatie uit de aanvraag blijkt dat de persoonsgegevens die bij het
Rijksregister worden opgevraagd aan de hand van het Rijksregisternummer via het
gegevensnetwerk KRING waarover Kind en Gezin het beheer, heeft zullen worden
meegedeeld aan de private en publieke uitbetalingsactoren. Het is het voorwerp van huidige
beraadslaging om alle betrokken partijen te machtigen om het Rijksregisternummer te
gebruiken.
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55.

Het Comité benadrukt dat indien er later bijkomende netwerkverbindingen tot stand mochten
komen, moet de aanvrager het Comité daarvan voorafgaandelijk op de hoogte brengen.

B.4 BEVEILIGING
De consulent inzake informatieveiligheid, de functionaris voor gegevensbescherming en het
informatieveiligheidsbeleid
56.

De partijen dienen te beschikken over een veiligheidsconsulent, zoals voorgeschreven door
artikel 10 WRR. Het Comité wijst de gemachtigde op zijn verantwoordelijkheden in dit
verband.

57.

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.

58.

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

59.

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).

60.

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.

61.

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.

62.

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.

63.

De aanvrager heeft bevestigd dat functionarissen voor de gegevensbescherming werden
aangeduid voor Kind en Gezin, VUTG en de private uitbetalingsactoren. De aanvrager heeft
evaluatieformulieren betreffende de beveiliging van het informatiesysteem voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals gehanteerd door de Vlaamse
Toezichtcommissie, meegedeeld voor drie van de vier private uitbetalingsactoren.
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64.

De aanvrager is verantwoordelijk om te verzekeren dat ook de vierde private
uitbetalingsactor (meer bepaald Infino) aan de hand van een evaluatieformulier aantoont te
voldoen aan de vereiste technische en organisatorische maatregelen op het vlak van de
veiligheid van de verwerking van persoonsgegevens.

65.

Het Comité neemt akte van voormelde maatregelen en documenten en wijst er op dat de
verwerkingsverantwoordelijken te allen tijde verantwoordelijk blijven om te voldoen aan de
veiligheidsvereisten die gesteld worden door de AVG en voormelde wet van 30 juli 2018.

66.

Dit houdt eveneens in dat de verwerkingsverantwoordelijken in uitvoering van art. 35 AVG
in voorkomend geval een gegevensbeschermingseffectbeoordeling dienen uit te uitvoeren.
Indien uit deze beoordeling zou blijken dat bijkomende maatregelen of aanpassingen aan de
modaliteiten van de gegevensverwerking noodzakelijk zouden zijn, zijn de
verwerkingsverantwoordelijken ertoe gehouden deze te realiseren. In voorkomend geval
dienen de gewijzigde modaliteiten van de beoogde mededeling voor beraadslaging aan het
Comité te worden voorgelegd.
Personen die toegang hebben tot de gegevens en die het Rijksregisternummer mogen
gebruiken en lijst van deze personen

67.

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.

68.

Bovendien moeten die personen een document ondertekenen waarin zij verklaren de
beveiliging en de vertrouwelijkheid van de gegevens te bewaren.

69.

Het Comité verzoekt de aanvrager om de noodzakelijke maatregelen te nemen om de
loggings te registreren zodat de toegangen kunnen worden gecontroleerd.

Om deze redenen, besluit
het Informatieveiligheidscomité, kamer federale overheid:
De mededeling van de persoonsgegevens zoals beschreven in deze beraadslaging is toegestaan
mits wordt voldaan aan de in deze beraadslaging vastgestelde maatregelen ter waarborging van
de gegevensbescherming, in het bijzonder de maatregelen op het vlak van doelbinding, minimale
gegevensverwerking, opslagbeperking en informatieveiligheid.
Het Comité machtigt Kind en Gezin, het Agentschap voor de Uitbetaling van de Toelagen en de
private en publieke uitbetalingsactoren in het kader van het gezinsbeleid om voor onbepaalde duur
voor het doeleinde en onder de voorwaarden bepaald in deze beraadslaging, op permanente wijze
toegang te krijgen tot de in randnummers 8, 9 en 10 vermelde gegevens, met inbegrip van de
historiek tot 10 jaar, en het Rijksregisternummer te gebruiken.
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Mireille Salmon
Voorzitter

De zetel van de kamer federale overheid van het Informatieveiligheidscomité is gevestigd in de kantoren van de FOD
BOSA – Simon Bolivarlaan 30 – 1000 Brussel (tel. 32-2-740 80 64).
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