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Betreft: aanvraag van Vlabinvest om toegang te krijgen tot de informatiegegevens van het
Rijksregister en om het identificatienummer ervan te gebruiken met het oog op de beoordeling van
aanvragen van kandidaat-huurders, -kopers en -erfpachters

Mijnheer

Ik heb de eer u als bijlage een eensluidend verklaard afschrift in de Nederlandse taal te laten
geworden van de beraadslaging RR nr. 48/2013 die het Sectoraal comité van het Rijksregister
aangaande bovenvermelde aanvraag op 19/06/2013 uitbracht.

Zoals voorzien in de vigerende regelgeving wordt tezelfdertijd een eensluidend verklaard afschrift
van deze beraadslaging overgemaakt aan mevrouw de Minister van Justitie en aan mevrouw de
Minister van Binnenlandse Zaken. Deze beraadslaging wordt tezelfdertijd overgemaakt aan de
beheersinstelling.

Hoogachtend

Mireille Salman
Voorzitter
Bijlage(n): eensluidend verklaard afschrift van de beraadslaging RR nr. 48/2013 van 19 juni 2013.
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De Commissie, vernntwoordelijk<1 voor d<!e verwerking, verwerkt uw persoonsgegevens voor doelstellingen van intern beheer, mei name de vlotte beh.ande\ing van uw
aangifte, kl;,ch• of uw verzoek om inlichtingen en i:,ok voor het opmaken ven anonieme statistieken over haar activiteiten AL~, blijkt dat het voor de behande-ling van uw
verzoek noodHkelijk is-, kunnen bepa.:ilde gege~ns- oan derden worden meegedeeld, aan een bevoegde overh1aid, aan uw vertc,genwoordiger ot aan de ve-rdedlgende
partij of zijn VHt"genwoordiger. U hebt rech1 op Inzage alsmedo:i, in voorkomend geval, op verbetering van UW parsoonsgegevens. Aanvullende inlichtingen kan u
bekomen bij hel openbaar register del door de Commissie gehouden wordt.
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Sectoraal comité van het Rijksregister

Beraadslaging RR nr 48/2013 van 19 juni 2013

Betreft: aanvraag van Vlabinvest om toegang te krijgen tot de informatiegegevens van het
Rijksregister en om het identificatienummer ervan te gebruiken met het oog op de beoordeling van
aanvragen van kandidaat-huurders, -kopers en --erfpachters (RN-MA-2013-073)

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 Vlabinvest ontvangen op 05/04/2013;

Gelet op de bijkomende inlichtingen ontvangen op 11/04/2013 en 27/05/2013;

Gelet op de aanvraag van het technisch en juridisch advies gericht aan de Federale Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken op 29/05/2013;

Gelet op het verslag van de Voorzitter;
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Beslist op 19 juni 2013, na beraadslaging, als volgt:

I. VOORWERP VAN DE AANVRAAG
1. De aanvraag heeft tot doel om het Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams
Brabant (Vlabinvest), hierna de aanvrager genoemd, te machtigen om:
•

een toegang te bekomen tot de gegevens vermeld in artikel 3, eerste lid, 1°, 2°, 5°, 8° tot
10° en 13° en tweede lid

WRR met inbegrip van de historiek van de gegevens

'hoofdverblijfplaats', 'burgerlijke staat', 'samenstelling van

het gezin' en 'wettelijke

samenwoning';
•

het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken;
met het oog op de beoordeling van aanvragen van kandidaat-huurders, -kopers
en -erfpachters.

II. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG
A. TOEPASSELDKE WETGEVING
A. .1.

Wet van 8 augustus .1983 {WRR}

2. Overeenkomstig artikel 5, eerste lid, 2° en 8 WRR wordt de machtiging om het
identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken en om toegang te verkrijgen tot of om
mededeling te bekomen van de gegevens bedoeld in artikel 3, eerste en tweede lid, WRR
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.

3.

De aanvrager werd opgericht krachtens artikel 16 van het decreet van 25 juni 1992 houdende
diverse bepalingen tot begeleiding van de begroting 1992 (B.S. 11 juli 1992). Artikel 17 vervolgt

dat Vlabinvest rechtspersoonlijkheid heeft en wordt opgericht als een instelling van categorie A
in de zin van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van
openbaar nut
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4.

De volgende taken worden toevertrouwd aan de aanvrager':
•

het voeren van een grondbeleid en de realisatie van woonprojecten met een sociaal karakter
in de gemeenten van de provincie Vlaams-Brabant;

•

de uitbouw van voorzieningen die noodzakelijk worden geacht om het Vlaams karakter en
een hoogwaardige woonkwaliteit in deze regio te behouden of te bevorderen, inbegrepen
het nemen van participaties.

5.

De regels betreffende de werking en het beheer van het fonds worden nader omschreven in het
besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2011 betreffende de werking en het beheer van
het Investenngsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant en tot wijziging van
diverse besluiten tot uitvoering van de Vlaamse Wooncode (hierna Vlabinvest-besluit).

6.

Een beoordelingscomité opgericht bij de aanvrager moet het dossier van elke kandidaathuurder,
-koper of -erfpachtnemer beoordelen op ontvankelijkheid, volledigheid en juistheid. De concrete
vervulling van deze opdrachten verplicht de aanvrager om de kandidaten te identificeren en over
correcte informatie te beschikken om na te gaan of zij alle voorwaarden vervullen.

7.

De aanvrager werd door voormelde bepalingen belast met een aantal taken van algemeen
belang. In de mate dat de aanvrager daartoe de gegevens van burgers moet verwerken en
controleren, komt hij op grond van artikel 5, eerste lid, 2° en 8 WRR in aanmerking om
gemachtigd te worden om toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister
en om het identificatienummer te gebruiken.

A.2.
8.

Wet van 8 december 1992 {WVP}

Op grond van artikel 4 WVP vormen de gegevens en het identificatienummer van het
Rijksregister persoonsgegevens, waarvan de verwerking slechts is toegelaten voor welbepaalde,
uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. De persoonsgegevens dienen
bovendien toereikend, ter zake dienend en niet overmatig te zijn, uitgaande van de doeleinden
waarvoor zij worden verwerkt.

B. DOELEINDEN
B.1.
9.

Toewijzingen in een 'woonproject met sociaal karakter' {doeleinde 1)

De opdracht van de aanvrager is het aanbieden (verhuren, verkopen, in erfpacht geven) van
betaalbare en degelijke woningen aan personen met een klein tot middelgroot inkomen in zijn

1

Art. 19 van het decreet van 25 juni 1992.
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werkgebied. Concreet heeft de aanvrager als taak de realisatie van 'woonprojecten met een
sociaal karakter', zijnde projecten geheel of gedeeltelijk door hem gefinancierd'.
10. De aanvrager kan zelf het initiatief nemen om een 'woonproject met sociaal karakter' op te
starten. Daarnaast kan de aanvrager samenwerken met een aantal partners, meer bepaald de
initiatiefnemers opgesomd in artikel 1, 1° van het Vlabinvest-besluit:
•

de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW);

•

een sociale huisvestingsmaatschappij als vermeld in artikel 40 van de Vlaamse Wooncode3;

•

een gemeente of een intergemeentelijk samenwerkingsverband als vermeld in het decreet
6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

•

een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en een vereniging als vermeld in
artikel 118 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor

maatschappelijk welzijn;
•

het Vlaams Woningfonds voor Grote Gezinnen;

•

de provincie Vlaams-Brabant.

11. In de praktijk werkt de aanvrager vaak samen met de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM)
die dan als bouwheer optreden van woonprojecten met sociaal karakter. De SHM is eveneens
het eerste aanspreekpunt voor kandidaathuurders, -kopers en -erfpachters, en staat in voor de
de samenstelling van de kandidatendossiers.

Kandidatendossiers worden op digitale wijze

ingediend bij de aanvrager, waarna een controle van de ontvankelijkheid, volledigheid en
juistheid ervan volgt met het oog op de voorlegging aan het beoordelingscomité en desgevallend
het beroepscomité.
12. De werking van het beoordelingscomité wordt geregeld in artikel 3 van het Vlabinvest-besluit en
nader uitgewerkt in het ministrieel besluit van 29 februari 2012 betreffende de werkwijze van

het beoordelingscomité en de samenstelling en werkwijze van het beroepscomité van het
lnvestenngsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant
13. Het beoordelingscomité gaat na of een kandidaatstelling ontvankelijk is en of alle voorwaarden
4

vervuld zijn. Daarnaast beoordeelt het of een kandidaat recht heeft op voorrang wegens zijn
sterke maatschappelijke, economische of socioculturele binding met het werkgebied.

2

Art. 1, 17° Vlabinvest-besluit.

3

Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode.

4

Art. 4 en 5 Vlabinvest-besluît.

5

Art. 3, § 2 Vlabinvest-besluit.

5
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B.2.

Toewijzingen van andere sociale of bescheiden woongelegenheden {doeleinde 2)

14. Met het oog op de eenvormige toepassing van in punt 13 vermelde voorrangsregel, oordeelt het
beoordelingscomité

eveneens

over

de

toepassing

hiervan

voorafgaandelijk

aan

de

terbeschikkingstelling van sociale of bescheiden woongelegenheden 6 die geen financiering
kregen van de aanvrager. Dit geldt voor de projecten van de hierboven vermelde partners van
de aanvrager. In dit geval beoordeelt de initiatiefnemer zelf de ontvankelijkheid van de
kandidatendossiers.

B.3.

Conclusie

15. Het Comité is van oordeel dat de hierboven vermelde en nagestreefde doeleinden welbepaald en
uitdrukkelijk omschreven zijn. De verwerking van persoonsgegevens met het oog op de
realisatie van deze doeleinden, is gestoeld op artikel 5, eerste lid, c) en e), WVP. Het betreft
bijgevolg ook gerechtvaardigde doeleinden.

C. PROPORTIONALITEIT
C.:t..

Ten overstaan van de gegevens

16. De aanvrager wenst een toegang te bekomen tot de gegevens vermeld in artikel 3, eerste lid,
1°, 2°, 5°, 8° tot 10° en 13° en tweede lid WRR, namelijk:
de naam en voornamen;
de geboortedatum;
de hoofdverblijfplaats;
de burgerlijke staat;
de samenstelling van het gezin;
de vermelding van het register waarin de betrokkene is ingeschreven;
de wettelijke samenwoning.

17. Het onderscheid moet gemaakt worden tussen kandidaten voor een woning of kavel binnen een
woonproject met sociaal karakter (doeleinde 1) en kandidaten voor een andere sociale of
bescheiden woongelegenheid (doeleinde 2).
18. Voor de laatste categorie kandidaten (doeleinde 2), heeft de aanvrager slechts nood aan
toegang tot een beperkt aantal van de hierboven opgesomde gegevens. In de eerste plaats
moet aanvrager nagaan of de kandidaat in kwestie correct geïdentificeerd wordt in het dossier.

6
Het Vlabinvest-besluit spreekt veiwarrend genoeg ook over 'woonproject met sociaal karakter', terwijl art. 1, 17° dit
definieert als "een project dat geheel of qedee/teliik wordt gefinancierd door het Investeringsfonds om woningen of kavels
beschikbaar te stellen tegen gunstige voorwaarden."
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Hiertoe

volstaan

de

gegevens

naam

en

voornamen,

geboortedatum

en

identificatienummer.
19. Toegang tot het gegeven hoofdverblijfplaats en de historiek daarvan is relevant voor de
beoordeling van de voorrangsregel. Wie kan aantonen tien jaar in het Vlabinvest-werkgebied te
hebben gewoond wordt geacht een zekere maatschappelijke binding met de regio te hebben.
Vervolgens wordt gekeken naar socio-culturele en economische factoren om te besluiten of er al
dan niet sprake is van een sterke band. Onder meer van tel is of de kandidaat geboren is in het
Vlabinvest-werkgebied en er zijn hele leven al woont, er als kind opgroeide of er als volwassene
kwam

wonen.

Desgevallend

zal

de

aanvrager

de

historiek

van

het

gegeven

hoofdverblijfplaats moeten raadplegen teruggaand tot de geboorte van de kandidaat.
20. Voor de eerste categorie kandidaten (doeleinde 1) beoordeelt de aanvrager voorafgaandelijk
aan de voorrangsregel, de ontvankelijkheid van het kandidatendossier. De aanvrager motiveert
dat een ruimere toegang tot het Rijksregister noodzakelijk is.
21. De geboortedatum is vereist omdat enkel meerderjarigen zich kandidaat mogen stellen. 7
Minderjarige kinderen worden automatisch als persoon ten laste beschouwd 8, zodat de leeftijd
van bepaalde gezinsleden van de kandidaat eveneens relevant is.
22. Toegang tot het gegeven hoofdverblijfplaats is van belang om het gezinsvermogen van de
kandidaat en zijn gezinsleden te bepalen. Het Vlabinvest-besluit maakt een onderscheid tussen
kinderen naargelang ze bij de kandidaat gedomicileerd zijn. 9 Een gehuwde kandidaat-huurder
kan de langdurig verschillende hoofdverblijfplaats inroepen als indicatie van de onherstelbare
ontwrichting van een huwelijk. De aanvrager mag in dat geval beslissen diens echtgeno(o)t(e)
niet als gezinslid te beschouwen.

10

Het Comité oordeelt dat - in de ontvankelijkheidsfase - een

toegang tot de historiek van de hoofdverblijfplaats van beide echtgenoten beperkt tot drie jaar
in het verleden volstaat. Voor de overige gezinsleden volstaat de actuele hoofdverblijfplaats voor
het bepalen van de ontvankelijkheid. Wat vervolgens de beoordeling van de voorrangsregel
betreft, is desgevallend de historiek van het gegeven hoofdverblijfplaats teruggaand tot de
geboorte van de kandidaat van belang (cf. randnummer 17).
23. De burgerlijke staat, de samenstelling van het gezin en de wettelijke samenwoning
zijn van belang om het gezinsvermogen na te gaan en vast te stellen wie persoon ten laste is. 11
Het gezinsvermogen

wordt aan

de voorwaarden

7

Art. 4, § 1, 1°, art. 5, § 1, 1° en art. 1, 5° Vlabînvest-besluit.

6

Art. 1, go Vlablnvest-besluit.

9

Art. 1, go Vlabinvest-besluit.

10

Art. 4, § 1, 2e lid Vlabinvest-besluit.

11

Art. 4, 5 en 1, go Vlabinvest-besluit.

getoetst op

het moment van

de
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kandidaatstelling en op het moment van toewijzing."

De aanvrager heeft op deze twee

ogenblikken in de procedure nood aan de dan geldende toestand.
24. Toegang tot het gegeven vermelding van het register waarin een persoon is

ingeschreven

is

noodzakelijk

aangezien

enkel

kandidaten

vreemdelingenregister of bevolkingsregister in aanmerking komen.

ingeschreven

in

een

13

25. Het Comité oordeelt, rekening houdend met de toelichting verschaft in de aanvraag, dat een
toegang tot de gegevens vermeld in artikel 3, eerste lid, 1°, 2°, 5°, 8° tot 10° en 13°, WRR,
met inbegrip van de historiek (zoals hierboven omschreven) gelet op de

nagestreefde

doeleinden, proportioneel, ter zake dienend en niet overmatig is (artikel 4, § 1, 3°, WVP).
De aanvrager moet evenwel correct het onderscheid maken tussen voormelde categorieën van
kandidaten bij de raadpleging van het Rijksregister.

C.2.

Ten overstaan van het identificatienummer van het Rijksregister

26. De aanvrager wenst het identificatienummer van kandidaten en desgevallend gezinsleden te
gebruiken voor de opvolging van kandidatendossiers.
27. Het identificatienummer is daartoe het meest geschikte instrument. Het is een uniek nummer
dat toelaat iemand heel nauwkeurig te identificeren, zeker wanneer het gebruikt wordt in
combinatie met bijvoorbeeld de naam en de voornaam. Vergissingen die kunnen ontstaan door
o.a. homonymie en schrijffouten worden uitgesloten. Het gebruik van het identificatienummer bij
de raadpleging van het Rijksregister heeft daarenboven het voordeel dat onmiddellijk de
gegevens van de juiste persoon getoond worden.
28. Het door de aanvrager gewenste gebruik van, het identificatienummer is, in het licht van de
opgegeven doeleinden, in overeenstemming met artikel 4, § 1, 3°, WVP.

C.3.

Ten opzichte van de frequentie van de toegang en de duur van de machtiging

29. De aanvrager wenst een permanente toegang gelet op het feit dat kandidaatstellingen op
dagdagelijkse basis binnen komen en opgevolgd worden.
30. Het Comité is van oordeel dat de doeleinden vereisen dat de aanvrager voor de behandeling van
zijn dossiers in staat is om op elk moment de gegevens van de betrokkenen te controleren.
Een permanente toegang is dan ook gepast opdat de aanvrager zijn werkzaamheden naar
behoren zou kunnen uitvoeren (artikel 4, § 1, 3°, WVP).

12

Art. 4, 5 en 1, 10° Vlablnvest-besluit.

13

Art. 4, § 1, 5°, 5, § 1, 5° Vlabinvest-besluit.
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31. De aanvrager wenst een machtiging voor onbepaalde duur. Het Comité stelt vast dat de diverse
reglementaire bepalingen die de aanvrager met de realisatie van een aantal doeleinden
belasten, niet in de tijd beperkt zijn. In het licht van de doeleinden is een machtiging van
onbepaalde duur gepast (artikel 4, § 1, 3°, WVP).

C.4.

Ten opzichte van de bewaringstermijn

32. De aanvrager stelt geen concrete termijn vast gedurende dewelke de gegevens bijgehouden
worden, maar geeft aan de gegevens te zullen bewaren zo lang als nodig, namelijk gedurende
de procedure bij het beoordelingscomité (en desgevallend het beroepscomité) en vervolgens
zolang de betreffende kandidaat zijn kandidatuur niet laat schrappen. Rekening houdend met de
variabele duurtijd van de procedures stelt het Comité vast dat het inderdaad moeilijk is om een
concrete bewaringstermijn voorop te stellen. Op voorwaarde dat de aanvrager de dossiers die
niet langer actief zijn, archiveert of vernietigt overeenkomstig het archiefdecreet van 9 juli 2010,
handelt hij in overeenstemming met artikel 4, § 1, 5°, WVP.

C.S.

Intern gebruik en/of mededeling aan derden

33. Uit de door de aanvrager meegedeelde informatie blijkt dat de gegevens en

het

identificatienummer niet uitsluitend intern zullen gebruikt worden. De aanvrager werkt samen
met de sociale huisvestingsmaatschappijen en de VMSW voor de vervulling van zijn opdracht.
Concreet zijn het in de regel de sociale huisvestingsmaatschappijen die de kandidatendossiers
opstellen en overmaken aan de aanvrager. Na behandeling door de aanvrager en in het
bijzonder beslissing van het beoordelingscomité wordt het dossier opnieuw overgemaakt aan de
sociale huisvestingsmaatschappij.
34. Het Comité neemt hiervan akte en vestigt de aandacht op wat hierna onder punt O wordt
vermeld m.b.t. netwerkverbindingen. Wat de gegevens afkomstig uit het Rijksregister betreft,
merkt het Comité op dat voormelde bestemmelingen eveneens gemachtigd tot toegang zijn bij
koninklijk besluit van 22 mei 2001 14 zoals uitgebreid bij beraadslaging RR nr. 41/2007 van 12
december 2007. Enkel het gegeven 'wettelijke samenwoning' valt niet onder voormelde
machtiging. In ieder geval moet de aanvrager er over waken enkel die gegevens mee te delen
die de bestemmeling nodig heeft.

14

Koninklijk besluit

van

22 mei 2001

tot regeling van de toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en van het

gebruik van het identificatienummer wat betreft de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en de door haar erkende sociale
huisvestingsmaatschappijen.
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C.6.

Netwerkverbindingen

35. Op basis van de informatie uit de aanvraag blijkt dat er een netwerkverbinding op basis van het
identificatienummer tot stand gebracht zal worden met de sociale huisvestingsmaatschappijen
via het extranet van VMSW.
36. De VMSW en de door haar erkende sociale huisvestingsmaatschappijen werden gemachtigd om
het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken bij koninklijk besluit van 22 mei 2001.
Bijgevolg geeft deze netwerkverbinding geen aanleiding tot opmerkingen.
37. Vanuit een bekommernis van volledigheid benadrukt het Comité dat:
•

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

•

het identificatienummer van het Rijksregister 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.

D, BEVEILIGING
0.1.

Consulent inzake informatiebeveiliging

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

reeds

in

het

verleden

door

het

Comité

aanvaard

als

consulent

inzake

informatiebeveiliging. 15

0.2.

Informatiebeveiligingsbeleid

39. Uit

de

door

de

aanvrager

meegedeelde

stukken

blijkt

dat

hij

over

een

infonmatiebeveiligingsbeleid beschikt evenals over een plan in toepassing ervan.
40. Het Comité heeft er akte van genomen en benadrukt dat leggings dienen te worden bijgehouden
teneinde te registreren wie, omwille van welke reden, op een bepaald tijdstip, een bepaald
dossier heeft geraadpleegd op basis van het rijksregisternummer.

0.3.

Personen die toegang hebben tot de gegevens en die het identificatienummer

van het Rijksregister mogen gebruiken en lijst van deze personen
41. 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 identificatienummer van dit register
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gebruiken. Die lijst moet voortdurend worden bijgewerkt en ter beschikking worden gehouden
van het Comité.
42. Bovendien moeten die personen een document ondertekenen waarin zij verklaren de beveiliging
en de vertrouwelijkheid van de gegevens te bewaren.
43. De aanvrager geeft aan dat de (plaatsvervangend) coördinator van het beoordelingscomité en
de medewerkers van het secretariaat van het beoordelingscomité toegang zullen hebben tot het
Rijksregister en het identificatienummer ervan zullen gebruiken.
44. Het Comité verzoekt de aanvrager om de noodzakelijk maatregelen te nemen om de leggings te
registreren zodat de toegangen kunnen worden gecontroleerd.

OM DEZE REDENEN

het Comité
1 ° machtigt de aanvrager om voor de doeleinden vermeld in punt B en onder de voorwaarden
bepaald in deze beraadslaging voor onbepaalde duur een permanente toegang te hebben tot de
gegevens vermeld in artikel 3, eerste lid, 1°, 2°, 5°, 8° tot 10° en 13°, WRR;

2° machtigt de aanvrager om ten aanzien van kandidaten toegang te krijgen tot de volledige
historiek van het gegeven 'hoofdverblijfplaats', om ten aanzien van echtgenoten toegang te
krijgen tot de historiek van het gegeven 'hoofdverblijfplaats' tot drie jaar terug;

3° machtigt de aanvrager om voor de doeleinden vermeld in punt B en onder de voorwaarden
bepaald in deze beraadslaging voor onbepaalde duur het identificatienummer van het
Rijksregister te gebruiken;

4° 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;
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5° bepaalt dat wanneer het Comité de begunstigde van de machtiging een vragenlijst betreffende
de informatiebeveiliging stuurt, deze laatste 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.) Patrick Van Wouwe

(get.) Mireille Salmon

w~

Voor eensluidend verklaard afschrift:

An Machtens,

Wnd. Afdelingshoofd ORM

24.06.2013

