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Sectoraal comité van het Rijksregister 

 

 

Beraadslaging RR nr 38/2009 van 17 juni 2009 

 

 

 

 

Betreft: Aanvraag ingediend door de Federale Overheidsdienst Informatie- en 

Communicatietechnologie (Fedict) om gemachtigd te worden tot het verkrijgen van sommige 

gegevens van het Rijksregister om deze in het raam van de eBirth-toepassing door te geven aan de 

bevolkingsdiensten (RN/MA/2009/016) 

 

 

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 de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie 

(Fedict)  ontvangen op 08/04/2009; 

 

Gelet op de bijkomende informatie, ontvangen op 14 en 26/05/2009;   

 

Gelet op de aanvraag van het technisch en juridisch advies gericht aan de Federale Overheidsdienst 

Binnenlandse Zaken op 20/05/2009;  
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Gelet op het verslag van de Voorzitter; 

 

Beslist op 17juni 2009 na beraadslaging, als volgt: 

 

I. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 

 

Fedict, hierna de aanvrager, vraagt in het raam van het e-governmentproject om gemachtigd te 

worden om toegang te krijgen tot de gegevens van het Rijksregister en om het rijksregisternummer 

te gebruiken. Het eBirthproject beoogt het automatiseren van de gegevensstromen die op het 

ogenblik van de geboorte van een kind plaatsvinden tussen de ziekenhuizen, de artsen of 

vroedvrouwen enerzijds en anderzijds de ambtenaren van de burgerlijke stand en de 

Gemeenschappen. De ambtenaren van de burgerlijke stand verzamelen de persoonsgegevens met 

het oog op het opstellen van de geboorteakte en de Gemeenschappen om de jaarlijkse 

geboortestatistieken op te stellen. 

 

De door Fedict geïmplementeerde informaticatoepassing zal aan de gemeenten toelaten over 

ontwerpen van geboorteakten te beschikken die vooringevuld zijn op basis van de gegevens van de 

bevallingskennisgevingen die door de artsen en ziekenhuizen via elektronische weg worden 

doorgegeven en die gegevens zullen door de ambtenaar van de burgerlijke stand gecontroleerd 

worden aan de hand van een beveiligde raadpleging van het Rijksregister. 

 

De huidige aanvraag van Fedict slaat enkel op de gegevensstroom tussen de diensten van de 

burgerlijke stand en het Rijksregister. Via de eBirthtoepassing zal de ambtenaar van de burgerlijke 

stand het Rijksregister raadplegen voor het opstellen van zijn geboorteakten. De raadpleging van 

het Rijksregister zal uitgaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand die zicht zal authenticeren 

via zijn identiteitskaart of zijn token en de geraadpleegde gegevens zullen tijdelijk bewaard worden 

door Fedict gedurende de periode waarin zij verwerkt worden door de burgerlijke stand voor het 

opstellen van de geboorteakte. 

 

II. VOORAFGAANDE OPMERKING 

 

Het Comité verduidelijkt overigens dat het zich enkel uitspreekt in het raam van de huidige aanvraag 

en dus uitsluitend over de gegevensstromen in het raam van de eBirthtoepassing tussen de diensten 

van de burgerlijke stand en het Rijksregister. Eventuele raadplegingen van het Rijksregister door 

artsen in het raam van het eBirthproject worden in geen geval bedoeld. Indien deze laatsten 

eveneens het Rijksregister wensen te raadplegen in deze context, moet een specifieke aanvraag bij 

het Comité ingediend worden. 

.

.

. 

 .

.

. 
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III. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG 

 

De aanvrager werd reeds gemachtigd om toegang te krijgen tot een aantal informatiegegevens van 

het Rijksregister en/of om het identificatienummer te gebruiken, onder meer via de beraadslagingen 

nr. 20/2005, 26/2005, 25/2006, 19/2008 en 48/2008. 

 

Bijgevolg kan het Comité zijn onderzoek beperken tot het nagaan of: 

 

 het doeleinde waarvoor thans machtiging wordt gevraagd welbepaald, duidelijk omschreven 

en gerechtvaardigd is; 

 de toegang tot de gegevens en het gebruik van het identificatienummer proportioneel zijn in 

het licht van het doeleinde. 

 

A. DOELEINDE 

 

De aanvrager wenst de gegevens van het Rijksregister te gebruiken om de vader en moeder van 

een pasgeborene exact te identificeren op het ogenblik van de aangifte van de geboorte bij de 

ambtenaar van de burgerlijke stand en dit met het oog op het opstellen van de geboorteakte en het 

invullen en opsturen van het luik D van de geboortebulletins aan de Gemeenschapsartsen die 

verantwoordelijk zijn voor de opmaak van de geboortestatistieken door het Nationaal Instituut voor 

de Statistiek. 

 

De controle van de identificatiegegevens van de vader en moeder van een pasgeborene in het 

Rijksregister zal gelijktijdig gebeuren met de identiteitscontrole van de ouders die het kind ter 

plaatse komen aangeven op basis van hun identiteitskaart en dit om iedere poging tot malversatie of 

identiteitsfraude te voorkomen.  

 

De ambtenaar van de burgerlijke stand dient erover te waken dat alle bepalingen in verband met de 

akten en het bijhouden van de registers van de burgerlijke stand worden nageleefd. Inzake 

geboorteakte voorzien de artikelen 55 en volgende van het Burgerlijk Wetboek dat de aangiften van 

geboorten dienen te gebeuren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand die eveneens de 

bevallingskennisgevingen ontvangt, zich vergewist van de geboorte van het kind aan de hand van 

een medisch attest en de geboorteakte opstelt. 

 

In toepassing van het koninklijk besluit van 14 juni 1999 waarbij een jaarlijkse statistiek van de 

geboorten wordt voorgeschreven, dienen de gemeentebesturen maandelijks persoonsgegevens mee 
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te delen aan de ambtenaren-geneesheren van de Gemeenschappen die verantwoordelijk zijn voor 

de opmaak van de geboortestatistieken door het NIS. 

 

Het is in uitvoering van zijn opdracht die erin bestaat projecten en diensten te ontwikkelen die 

potentieel het geheel van federale diensten omvatten, dat Fedict de eBirthtoepassing ter beschikking 

stelt en implementeert, teneinde de uitwisseling van gegevens te vereenvoudigen en te 

optimaliseren en hierbij toch de beginselen inzake eenmalige inzameling van authentieke gegevens 

en gecoördineerde toegang tot deze gegevens na te leven. De bij het eBirthproject betrokken 

federale overheidsdiensten zijn de FOD Justitie, de FOD Binnenlandse Zaken en de FOD Economie. 

In dit verband beperkt Fedict zich ertoe de gegevens door te sturen naar de rechthebbenden. Onder 

“rechthebbenden” verstaat Fedict al de bij het eBirthproject betrokken partijen, met name zij die de 

gegevens initiëren alsook zij die ze ontvangen. Bij de geboorte worden de gegevens geïnitieerd 

door: 

 de directie van de verzorgingsinstelling of haar afgevaardigde die de bevallingskennisgeving 

verstuurt aan de burgerlijke stand. 

 de gediplomeerde artsen of vroedvrouwen die het geboorteattest versturen aan de burgerlijke 

stand. 

 de gediplomeerde artsen of vroedvrouwen die de statistische medische gegevens in het luik C 

van het Model doorsturen aan de Gemeenschappen. 

 (voor de bevallingen die niet in ziekenhuismiddens plaatsvinden) de arts, of bij ontstentenis, 

de vroedvrouw die aanwezig was bij de bevalling of bij wie de bevalling heeft plaatsgehad en 

die de bevallingskennisgeving en het geboorteattest verstuurt aan de burgerlijke stand. 

 

Wanneer de ouders zich aanbieden bij de dienst van de burgerlijke stand controleert de ambtenaar 

van de burgerlijke stand de identiteit van de ouders en van het kind, stelt de geboorteakte op en 

vult de sociaaleconomische statistische gegevens aan in het luik D van het Model 1 en stuurt dit naar 

de Gemeenschappen. 

 

In dit raam zal Fedict eveneens instaan voor het gebruikersbeheer. Zo zullen de gegevens 

betreffende de raadplegingen van het Rijksregister die voor deze doeleinden uitgevoerd worden, 

inderdaad door Fedict bewaard worden. 

 

In dit opzicht merkt de Commissie op dat de implementatie van instrumenten die geautomatiseerde 

raadplegingen van het Rijksregister van de natuurlijke personen mogelijk maken, impliceert dat een 

beleid op het gebied van toegangsbeheer wordt voorzien waarbij de personen die gemachtigd zijn 

om toegang te hebben tot de bedoelde gegevens bij iedere raadpleging worden geïdentificeerd, 

geauthenticeerd en gemachtigd. Een passend beleid betreffende beheer van de geautomatiseerde 

toegang tot persoonsgegevens draagt bij tot de beveiliging van verwerkingen van 
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persoonsgegevens. Het laat eveneens toe eventuele aanvragen om toegang of klachten van 

betrokkenen te behandelen en de nodige onderzoeken uit te voeren bij vaststelling van eventuele 

anomalieën. 

 

Het Comité stelt vast dat de hierboven beschreven doeleinden welbepaald, duidelijk omschreven en 

gerechtvaardigd zijn in de zin van artikel 4, §1, 2° van de WVP en artikel 5, 2de lid van de WRR. 

 

Het Comité merkt bovendien op dat in toepassing van het koninklijk besluit van 3 april 1984 

betreffende de toegang door sommige openbare overheden tot het Rijksregister van de natuurlijke 

personen, alsmede betreffende het bijhouden en de controle van de informaties, de ambtenaar van 

de burgerlijke stand over een toegang tot het Rijksregister beschikt voor het uitvoeren van zijn 

opdrachten. Het koninklijk besluit van 30 augustus 1985 waarbij de gemeentelijke administraties 

gemachtigd worden om het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen te 

gebruiken, machtigt eveneens de ambtenaren van de burgerlijke stand om het rijksregisternummer 

te gebruiken voor identificatie en voor het intern beheer van hun bestanden en voor de 

verwerkingen die zij uitvoeren in het raam van hun wettelijke opdrachten alsook voor de uitwisseling 

van informaties met het Rijksregister. 

 

B. PROPORTIONALITEIT 

 

B.1. Betreffende de gevraagde gegevens 

 

De aanvrager wenst toegang tot de informatiegegevens vermeld in artikel 3, eerste lid, 1° tot 6° (de 

plaats van overlijden uitgezonderd) en 8° van de WRR, met name: 

 

 naam en voornamen; 

 geboorteplaats en –datum; 

 geslacht; 

 nationaliteit; 

 hoofdverblijfplaats; 

 datum van overlijden; 

 burgerlijke stand. 

 

Het Comité stelt vast dat: 

 

De gegevens “naam en voornamen” en “geslacht” basisidentificatiegegevens zijn. Bovendien 

moeten de vader en de moeder van de pasgeborene geïdentificeerd worden in de geboorteakte aan 

de hand van hun naam en voornamen, geboorteplaats en –datum alsook hun 
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hoofdverblijfplaats (artikel 57 van het Burgerlijk Wetboek). De controle van deze gegevens is dus 

noodzakelijk voor het doeleinde dat bestaat uit het opstellen van de geboorteakte.  

 

Het gegeven “nationaliteit” is noodzakelijk om de gemeenten toe te laten te beantwoorden aan 

hun verplichtingen inzake mededeling van gegevens voor de opmaak van statistieken (luik D van het 

statistisch geboorteformulier voor een levend geboren kind – KB van 14/06/1999). 

 

De gegevens “datum van overlijden” en “burgerlijke stand” lijken relevant, gelet op hun impact 

op de manier van vaststelling van de afstamming. De raadpleging hiervan zal de ambtenaar van de 

burgerlijke stand toelaten om in voorkomend geval, kennis te nemen van het overlijden van de 

vader of de moeder; hetgeen in deze veronderstelling controles vergt teneinde de waarachtigheid 

van het vaderschap of moederschap na te gaan in functie van de datum van overlijden (controle op 

basis van de vergelijking van de geboortedatum van het kind en de eventuele datum van overlijden 

van de moeder en/of veronderstelde vader of die het kind heeft erkend). Bovendien wordt de 

afstamming op verschillende wijze vastgesteld naargelang de burgerlijke stand van de ouders. 

Indien ze gehuwd zijn wordt deze vastgesteld op basis van een vermoeden ten voordele van de 

echtgenoot van de moeder. Indien ze niet gehuwd zijn kan de afstamming langs vaderszijde enkel 

vastgesteld worden via een akte van erkenning of via gerechtelijke weg. Het is van belang dat de 

ambtenaar van de burgerlijke stand hiervan op de hoogte is bij het vervullen van zijn opdracht tot 

het opstellen van de geboorteakte. Artikel 57 van het Burgerlijk Wetboek stelt dat de naam van de 

vader slechts in de geboorteakte mag vermeld worden zo de afstamming langs vaderszijde 

vaststaat. 

 

Gelet op wat voorafgaat, is een toegang tot de gegevens vermeld in artikel 3, eerste lid, 1° tot 6° 

(de plaats van overlijden uitgezonderd) en 8° van de WRR conform aan artikel 4, §1, 3° van de 

WVP. 

 

B.2. Betreffende de gegevens die bewaard worden door Fedict 

 

Uit de aanvraag van Fedict blijkt dat geen enkele van de door de ambtenaren van de burgerlijke 

stand geraadpleegde gegevens door de aanvrager zal bewaard worden zodra de geboorteakte is 

opgemaakt. De enige persoonsgegevens die Fedict overweegt te bewaren in het raam van het 

gebruikersbeheer van de eBirthtoepassing (om te kunnen overgaan tot reporting van de verzonden 

en ontvangen gegevens) zijn de volgende met betrekking tot iedere raadpleging van het 

Rijksregister in dit kader: het eBirthdoeleinde, de identificatie van de verzender en de ontvanger 

alsook de datums van verzending en van ontvangst. 
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In dit opzicht merkt het Comité op dat het inderdaad niet noodzakelijk is om het geheel van 

geraadpleegde gegevens te bewaren om het gebruikersbeheer passend te kunnen organiseren. 

Vanuit het aangehaalde doeleinde kan men de aard van geraadpleegde gegevens afleiden die het 

onderwerp vormen van de huidige machtiging. Niettemin dient eveneens een spoor bewaard te 

worden van de persoon wiens gegevens in het raam van de eBirthtoepassing in het Rijksregister 

werden geraadpleegd, zoniet wordt de behandeling van een klacht of een vraag om toegang 

vanwege de betrokkenen onmogelijk gemaakt. Welnu, de passende behandeling van klachten en 

aanvragen om toegang vanwege betrokkenen vormt een van de essentiële functies van het 

gebruikersbeheer. De bewaring van het rijksregisternummer van de personen waarvan gegevens 

werden geraadpleegd (of hun naam, voornamen en geboortedatum) dient bijgevolg in dit verband 

eveneens te gebeuren. 

 

Gelet op wat voorafgaat, is de bewaring van de voormelde gegevens conform aan artikel 4, §1, 3° 

van de WVP op voorwaarde dat het identificatienummer van het Rijksregister van de personen 

waarvan de gegevens (of hun naam, voornamen en geboortedatum) werden geraadpleegd, 

eveneens worden bewaard. 

 

B.3. Betreffende het identificatienummer van het Rijksregister 

 

B.3.1. De aanvrager wenst het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken om zich te 

vergewissen van de eenduidige identificatie van de betrokkenen. 

 

B.3.2. Het identificatienummer van het Rijksregister is een persoonlijk identificatienummer van 

nationale omvang waarvan het eenduidig karakter verzekerd wordt door het Rijksregister. Het wordt 

toegekend aan alle personen die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, het 

vreemdelingenregister, het wachtregister alsook in de registers die bijgehouden worden in de 

diplomatieke afvaardigingen en Belgische consulaten in het buitenland. Het identificeert deze 

personen op een unieke wijze en sluit elk risico op homonymie uit. 

 

B.2.3. Bovendien laat dit nummer toe om op een efficiënte wijze de juistheid van de 

persoonsgegevens van de betrokkene na te gaan in de authentieke bron die gevormd wordt door 

het Rijksregister. 

 

Het door de aanvrager beoogde gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister is in het 

licht van het beoogde doeleinde conform aan artikel 4, §1, 3° van de WVP. 
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B.4. Betreffende de frequentie en de duur van de machtiging 

 

B.4.1. De aanvrager wenst over een permanente toegang te beschikken. Voor iedere geboorte dient 

de burgerlijke stand van de gemeente van geboorte de identiteit van de ouders te controleren 

teneinde de geboorteakte correct te kunnen opstellen. 

 

Een permanente toegang lijkt inderdaad gepast opdat de aanvrager en de ambtenaren van de 

burgerlijke stand hun opdrachten naar behoren zouden kunnen uitvoeren (artikel 4, §1, 3° van de 

WVP). 

 

B.4.2. De aanvrager wenst een machtiging voor onbepaalde duur. 

Vermits noch de opdrachten van de ambtenaren van de burgerlijke stand, noch deze van Fedict in 

de tijd bepaald zijn is het Comité van mening dat een machtiging voor onbepaalde duur gepast is in 

het licht van de beoogde doeleinden (artikel 4, §1, 3° van de WVP). 

 

B.5. Betreffende de bewaringstermijn 

 

De aanvrager maakt in dit opzicht een onderscheid in functie van de aard van de persoonsgegevens. 

 

De gegevens van het Rijksregister betreffende de ouders van de pasgeborene zullen door Fedict 

bewaard worden zolang het dossier behandeld wordt door de burgerlijke stand tot bij de opmaak 

van de geboorteakte. Nadat de gegevens door de burgerlijke stand zijn verwerkt zal Fedict ze 

vernietigen. De geboorteakte wordt op haar beurt bewaard door de burgerlijke stand. 

 

De informatie betreffende de transfers van gegevens tussen het Rijksregister en de burgerlijke stand 

zullen daarentegen door Fedict gedurende 6 maanden online bewaard worden en offline op DVD 

gedurende een periode van 2 jaar en dit in het raam van het gebruikersbeheer van de 

eBirthtoepassing en om te kunnen overgaan tot een reporting van de verzending en ontvangst van 

gegevens.  

 

Het Comité neemt hiervan akte en stelt de conformiteit vast van de voormelde termijnen met de 

vereisten van artikel 4, § 1, 5° van de WVP. 

 

B.6. Intern gebruik en/of mededeling aan derden 

 

De aanvrager zal de voormelde gegevens van de ouders van de pasgeborene enkel doorzenden aan 

de burgerlijke stand die belast is met het opstellen van de geboorteakte. 
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Het Comité neemt hiervan akte. 

 

B.7. Netwerkverbindingen 

 

Volgens de door de aanvrager verstrekte toelichtingen zal er geen enkele netwerkverbinding tot 

stand komen die zou toelaten om de gegevens van verschillende instanties te koppelen op basis van 

het identificatienummer van het Rijksregister. 

 

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 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 zij 

eveneens gemachtigd werden om dit nummer te gebruiken. 

 

C. VEILIGHEID 

 

C.1. De consulent inzake informatieveiligheid 

 

De aanvrager heeft aan het Comité een kopie gestuurd van een uit 2006 daterende vragenlijst 

betreffende de veiligheid van zijn gegevensverwerkingen, waarin een veiligheidsconsulent wordt 

aangeduid en informatie wordt verstrekt betreffende het informatieveiligheidsbeleid. 

 

Het Comité is van oordeel dat in dit opzicht actuele informatie moet meegedeeld worden. Een 

nieuwe, behoorlijk ingevulde vragenlijst dient bijgevolg aan het Comité toegestuurd te worden. 

 

Het Comité herinnert eraan dat de beveiliging van een gegevensverwerking in haar geheel dient te 

gebeuren. De opdracht van de consulent(en) inzake informatieveiligheid dient dus zowel de 

eBirthtoepassing alsook de terminals te beslaan waarop de gegevensraadplegingen zullen worden 

uitgevoerd. 

 

In dit opzicht heeft de aanvrager verduidelijkt dat zijn toepassing voor het toegangs- en 

identiteitsbeheer ter beschikking zal gesteld worden van de veiligheidsconsulenten van de 

gemeenten zodat zij, onder de verantwoordelijkheid van de gemeente waar zij als 

veiligheidsconsulent werden aangeduid, in staat zullen zijn om de lees- en schrijfrechten van de 

personeelsleden van de gemeente in de eBirthtoepassing te beheren. Zo zullen uitsluitend de 

personeelsleden van een gemeente die bevoegd zijn inzake geboorteakten toegang verkrijgen tot de 
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eBirthtoepassing. Zij zullen zich bij iedere raadpleging identificeren via hun identiteitskaart of hun 

token. De webservice die door Fedict ter beschikking wordt gesteld om in dit raam het Rijksregister 

te raadplegen zal bovendien beveiligd worden via het SSL-protocol. 

 

Er werd echter geen enkele informatie verstrekt met betrekking tot de aanduiding van de 

veiligheidsconsulenten door de gemeenten noch met betrekking tot de invoering van een 

veiligheidsbeleid. 

 

De gemeenten werden bij koninklijk besluit gemachtigd om toegang te hebben tot het Rijksregister 

en om het identificatienummer ervan te gebruiken. In toepassing van de artikelen 8, §2 en 10 WRR 

is bijgevolg in hun geval de aanduiding van een veiligheidsconsulent nu reeds verplicht.  Zij moeten 

zich eveneens schikken naar de referentiemaatregelen voor de beveiliging van elke verwerking van 

persoonsgegevens die aanbevolen worden door de Commissie voor de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer en die beschikbaar zijn op haar website. 

 

De identiteit van de door de gemeenten aangeduide consulent(en) inzake informatieveiligheid zal 

moeten meegedeeld worden aan het Comité.  

De hiernavolgende preciseringen betreffende de consulent zullen onder meer moeten worden 

verstrekt: 

  zijn functieprofiel, met aanduiding van zijn plaats in de organisatie, de te behalen resultaten en 

de vereiste competenties; 

  de opleiding die hij heeft genoten of zal genieten; 

  de tijd die hij kan besteden aan zijn functie; 

 de andere functies die eventueel door de betrokkene worden uitgeoefend 

 

Er zal eveneens informatie moeten verstrekt worden betreffende hun informatieveiligheidsbeleid. 

 

Hiertoe zal een vragenlijst bezorgd worden aan Fedict. Deze zal respectievelijk door iedere 

betrokken gemeente waarheidsgetrouw ingevuld moeten worden en teruggestuurd worden aan het 

Comité. Het Comité zal de ontvangst hiervan bevestigen en behoud zich het recht voor om, indien 

nodig, hierop later te reageren. 

 

Het Comité zal op de website van de Commissie als bijlage bij de huidige beraadslaging de lijst 

publiceren van de gemeenten die aan deze voorwaarde hebben voldaan en die toegang krijgen tot 

de eBirthtoepassing.  
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C.2. Informatieveiligheidsbeleid 

 

Zowel wat Fedict als de gemeenten betreft verwijst het Comité naar zijn overwegingen hiervoor 

onder punt C.1. 

 

C.3. Personen die toegang hebben tot de gegevens en het identificatienummer 

gebruiken, en lijst van deze personen 

 

De personen die in het raam van het eBirthproject instaan voor het beheer, het onderhoud en de 

configuratie van de interfaces en de databanken zullen geen toegang hebben tot de gegevens die 

via de toepassing verlopen maar wel tot de gegevens betreffende de transfers van gegevens tussen 

het Rijksregister en de dienst burgerlijke stand van de gemeenten (cf. hiervoor). 

 

Het Comité neemt hiervan akte en verduidelijkt dat indien personeelsleden genoopt zouden worden 

om toegang te hebben tot gegevens van het Rijksregister gedurende de periode waarin deze tijdelijk 

worden bewaard, een lijst van deze personen moet opgesteld worden overeenkomstig artikel 12 

WRR. Deze lijst zal voortdurend bijgewerkt worden en ter beschikking gehouden worden van het 

Comité. 

 

Bovendien moeten de personen die op de lijst voorkomen een verklaring ondertekenen waarin zij 

zich ertoe verbinden de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van de gegevens te bewaren. 

 

De lijst met personen van de gemeente die over een toegang tot de eBirthtoepassing zullen 

beschikken dient in toepassing van artikel 12 WRR door iedere gemeente opgesteld te worden, 

voortdurend bijgewerkt te worden en ter beschikking van het Comité gehouden te worden. Deze 

personen moeten eveneens een verklaring 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 Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict) om 

onder de in huidige beraadslaging opgesomde voorwaarden voor de onder punt A vermelde 

doeleinden en voor onbepaalde duur: 

 een permanente toegang te hebben tot de informaties vermeld in artikel 3, eerste lid, 1° tot 

6° (met uitzondering van de plaats van overlijden) en 8° van de WRR; 

 het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken. 
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Deze uitbreiding zal slechts uitwerking krijgen nadat het Comité op basis van door Fedict verstrekte 

documenten en actuele informatie heeft vastgesteld dat: 

 een veiligheidsconsulent werd aangeduid die de nodige waarborgen biedt; 

 passende informatie werd verstrekt inzake het informatieveiligheidsbeleid. 

 

2° bepaalt dat Fedict de eBirthtoepassing slechts toegankelijk mag stellen aan de gemeenten die 

voldaan hebben aan de onder punt C1 gestelde veiligheidsvoorwaarden (de lijst van deze 

gemeenten zal gepubliceerd worden op de website van de Commissie). 

 

 

 

Voor de Administrateur m.v., De Voorzitter, 

 

 

 

 

(get.) Patrick Van Wouwe (get.) Mireille Salmon 

 


