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Sectoraal comité van het Rijksregister 

 

 

Beraadslaging RR nr 46/2014 van 4 juni 2014 

 

 

 

 

Betreft: aanvraag van de distributienetbeheerders voor elektriciteit van Wallonië om toegang te 

krijgen tot bepaalde gegevens van het Rijksregister en om het identificatienummer van dit register 

te gebruiken voor de vervulling van hun opdrachten van openbare dienstverlening inzake rationeel 

energiegebruik (RN-MA-2014-157) 

 

 

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 l’Association Intercommunale d’étude et d’exploitation ontvangen op 

11/04/2014;   

 

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

Binnenlandse Zaken op 15/05/2014;   

  

Gelet op het verslag van de Voorzitter; 
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Beslist op 4 juni 2014, na beraadslaging, als volgt: 

 

 

I. VOORWERP EN CONTEXT VAN DE AANVRAAG. 

 

1. Het Comité ontving een groepsaanvraag van verschillende Waalse distributienetbeheerders 

(hierna DNB) om toegang te krijgen tot bepaalde gegevens van het Rijksregister en om het 

identificatienummer van dit register te gebruiken zodat zij kunnen tegemoet komen aan de 

verplichtingen die de Waalse Regering hen heeft opgelegd in het kader van de invoering van 

de progressieve, familiale en solidaire tarifering voor elektriciteit. 

 

2. DNB zijn private maatschappijen met een opdracht van algemeen belang, hetzij “zuivere” 

netbeheerders. De DNB zijn belast met de distributie van elektriciteit en gas tot aan de 

woning van de residentiële eindafnemer en levert bij hem de technische prestaties 

verbonden aan hun aansluiting. Voor een welbepaald grondgebied wordt één 

distributienetbeheerder aangesteld. De DNB evolueren in een geregulariseerde context en 

zijn met name verantwoordelijk voor de uitvoering van openbare dienstverplichtingen “ODV” 

(sociale verplichtingen, REG, netuitbreiding, enz...) 

 

3. Het Besluit van de Waalse Regering van 16 januari 2014 betreffende de openbare 

dienstverplichting ten laste van de distributienetbeheerders, waarbij het rationeel 

energiegebruik wordt bevorderd, legt aan de DNB de verplichting op om aan de 

elektriciteitsleveranciers de gezinssamenstelling van zijn residentiële eindafnemers mee te 

delen met de bedoeling hen een progressieve energietarifering voor residentieel gebruik toe 

te kennen waarbij rekening wordt gehouden met deze samenstelling. Vanaf 1 januari 2015 

genieten de residentiële afnemers aldus voor hun hoofdverblijf een in euro uitgedrukte 

basistoelage voor energie die met de toekenning van vrijgestelde kWh overeenstemt, en die 

als volgt wordt bepaald : 

 

- 400 kWh/jaar voor een alleenstaande persoon; 

- 500 kWh/jaar voor een gezin van 2 of 3 personen; 

- 600 kWh/jaar voor een gezin van 4 personen; 

- 700 kWh/jaar voor een gezin van 5 of 6 personen; 

- 800 kWh/jaar voor een gezin van minimum 7 personen; 

- 800 kWh/jaar voor een residentiële afnemer die het specifiek sociaal tarief geniet. 

 

.

.

. 

 .

.

. 
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4. Deze aanvraag strekt er dus toe om een algemene machtiging te verkrijgen waarbij iedere 

DNB kan aansluiten mits de voorwaarden die in de algemene machtiging worden 

vastgesteld, nageleefd zijn, en met de bedoeling om: 

- toegang te hebben tot de informatie vermeld onder artikel 3, 1ste lid, 1°, 2°, 5° en 9° 

van de WRR; 

- het identificatienummer van het Rijksregister van de residentiële eindafnemers van 

elektriciteit te ontvangen en te gebruiken. 

 

II. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG 

 

A. TOEPASSELIJKE WETGEVING  

 

1. Wet van 8 augustus 1983 (WRR)  

 

5. Overeenkomstig de artikelen 5, eerste en tweede lid van de WRR verleent het Comité 

machtiging om toegang te verkrijgen tot de informatiegegevens bedoeld in artikel 3, eerste 

lid, WRR aan “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”. 

 

6. De aanvrager, handelend als een coöperatieve maatschappij met beperkte 

aansprakelijkheid, is een netbeheerder als bedoeld in artikel 2, 25° van het decreet 

betreffende de gewestelijke elektriciteitsmarkt van 12 april 2001. Hij werd aangeduid 

overeenkomstig hoofdstuk 2 van dit decreet van 12 april 2001. 

 

7. Het doeleinde van de machtigingsaanvraag om toegang te hebben tot de informatie van het 

Rijksregister en het identificatienummer te gebruiken van de residentiële eindafnemers is de 

vervulling van de openbare dienstverplichtingen waaraan de netbeheerders zijn 

onderworpen krachtens het decreet van 2001 betreffende de organisatie van de 

gewestelijke elektriciteitsmarkt en krachtens het uitvoeringsbesluit ervan van 16 januari 

20141.  

 

8. De vervulling van deze openbare dienstverplichtingen kan worden beschouwd als een taak 

van algemeen belang en de aanvrager komt dus, krachtens artikel 5, 1ste lid, 2° en, artikel 8 

                                                

1 Besluit van de Waalse Regering van 16 januari 2014 betreffende de openbare dienstverplichting ten laste van de 
distributienetbeheerders, waarbij het rationeel energiegebruik wordt bevorderd. 



Beraadslaging RR 46 /2014 - 4/14 

van de WRR,  in aanmerking om toegang te krijgen tot de informatie van het Rijksregister 

en om gebruik te maken van het identificatienummer van dit Register. 

 

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

 

9. Op grond van artikel 4 van de WVP, zijn de informatiegegevens 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 

 

10.  De aanvragers wensen gemachtigd te worden om informatie van het Rijksregister te 

verwerken voor de vervulling van hun opdrachten van openbare dienstverlening inzake 

rationeel energiegebruik. De verwerking is dus gerechtvaardigd zoals bedoeld in artikel 5, 

eerste lid, e) van de WVP. 

 

11. Het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke 

elektriciteitsmarkt bepaalt inderdaad dat de netbeheerders onder meer onderworpen zijn 

aan een openbare dienstverplichting inzake het rationeel energiegebruik, om tariefformules 

aan te bieden die het rationeel energiegebruik van de klant bevorderen2. 

 

12. Om nu dit artikel te kunnen uitvoeren, nam de Waalse Regering op 16 januari 2014 een 

besluit waarin werd bepaald dat de netbeheerder aan iedere residentiële eindafnemer een 

bepaalde hoeveelheid gratis elektriciteit moet leveren, berekend op basis van een formule 

waarbij rekening wordt gehouden met het aantal personen in het gezin van de eindafnemer 

op 1 oktober van het jaar n-13. 

 

13. Het is in het kader van deze terbeschikkingstelling van gratis elektriciteit dat iedere DNB de 

gezinssamenstelling moet vaststellen van de netgebruikers van wie de hoofdverblijfplaats 

zich bevindt in de gemeente waarvoor hij als DNB werd aangesteld zodat zij de 

gegevensbank met de gezinssamenstelling van deze gebruikers kan meedelen aan de 

elektriciteitsleveranciers. Met deze informatie kunnen die laatsten vanaf 1 januari 2015 deze 

parameters in de factuur van het elektriciteitsverbruik inlassen. 

                                                

2 Artikel 37, 5) van het decreet van 12 april 2001. 

3 Artikel 2 van het Besluit van de Waalse Regering betreffende de openbare dienstverplichting ten laste van de 
distributienetbeheerders, waarbij het rationeel energiegebruik wordt bevorderd. 
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14. Om dit te doen bepaalt het Besluit dat de “distributienetbeheerders zich baseren op de 

gegevens van het Rijksregister op 1 oktober van het jaar n-1”. De netbeheerders 

verstrekken tegen 1 december  aan alle leveranciers de gegevensbank met betrekking tot de 

gezinssamenstelling van de eindafnemer. Het bedrag van de toelage wordt niet gecorrigeerd 

voor veranderingen in de gezinssamenstelling die voorvallen tussen 1 oktober van haar” n-

1” en 30 september van het jaar “n”4. 

 

15. Het Comité meent dat deze doeleinden welbepaald, nauwkeurig omschreven en 

gerechtvaardigd zijn als bedoeld in artikel 4, §1, 2° van de WVP en in artikel 5, tweede lid 

van de WRR. 

 

C. PROPORTIONALITEIT 

 

1. De gegevens 

 

16. Zoals hierboven vermeld heeft de aanvrager om gratis elektriciteit ter beschikking te stellen, 

de informatiegegevens nodig - vermeld onder artikel 3, 1ste lid, 1°, 2°, 5° en 9° van de WRR 

- betreffende het gezinshoofd van wie de hoofdverblijfplaats zich bevindt in de gemeente of 

stad waarvoor de Waalse Regering de aanvrager heeft aangeduid als 

distributienetbeheerder maar ook betreffende de personen die deel uitmaken van het gezin, 

namelijk: 

 de naam en voornamen en de eventuele wijzigingen; 

 de datum en plaats van geboorte; 

 de gemeente van verblijf; 

 het adres; 

 de gezinssamenstelling : de referentiepersoon en de gezinsleden; 

 het identificatienummer van het Rijksregister. 

 

17. De aanvragers melden dat de gegevens : namen, voornaam, geboortedatum en 

hoofdverblijfplaats noodzakelijk zijn om op basis van het consumptieadres, een zo groot 

mogelijke concordantie te realiseren tussen de gegevens uit het Rijksregister en de 

gegevens uit het toegangsregister op basis van het consumptieadres en ook om in geval van 

klachten een exacte identificatie mogelijk te maken. 

 

                                                

4 Artikel 2, §1, 4de lid van het Besluit van de Waalse Regering betreffende de openbare dienstverplichting ten laste van de 
distributienetbeheerders, waarbij het rationeel energiegebruik wordt bevorderd. 
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18. De aanvragers wensen ook kennis te krijgen van mogelijke wijzigingen aan de namen en/of 

voornamen omdat het mogelijk is dat de identificatiegegevens van de persoon gewijzigd 

werden in het Rijksregister zonder dat deze wijzigingen werden meegedeeld aan de 

leverancier. De historiek van de naam zal leiden tot een betere concordantie. 

 

19. Het gegeven gemeente van verblijf is noodzakelijk om te bepalen of het wel degelijk een 

hoofdverblijfplaats betreft. De aanvragers verduidelijken dat de DNB aan de FOD 

Binnenlandse Zaken een lijst zal verstrekken van alle plaatsen en postcodes waarvoor hij als 

distributienetbeheerder is aangeduid en dat dit aantoont dat er behoefte is aan deze 

gegevensmededeling, omdat de referentiegemeente die gegevens inbrengt. 

 

20. Het gegeven adres is noodzakelijk om de gegevens uit het Rijksregister te laten 

overeenstemmen met deze uit het toegangsregisters. Het volledig adres is dus primordiaal 

om deze overeenstemming te realiseren. 

 

21. De toegang tot het gegeven “gezinssamenstelling” is eveneens noodzakelijk omdat dit 

gegeven, krachtens artikel 2 van het besluit van 16 januari 2014, in aanmerking wordt 

genomen om de hoeveelheid gratis elektriciteit te berekenen die aan de residentiële 

eindafnemer moet worden geleverd. De aanvragers melden dat zij de gegevens nodig 

hebben van de personen die deel uit maken van het gezin van het gezinshoofd en niet 

alleen de informatie over het aantal personen waaruit het gezin bestaat omdat het mogelijk 

is dat een elektriciteitsovereenkomst niet door het gezinshoofd werd afgesloten.  

 

22. De aanvragers leggen overigens uit dat het voor de DNB met het gegeven 

“referentiepersoon” mogelijk wordt om met zekerheid het juiste gezin te identificeren, in het 

bijzonder wanneer er sprake is van appartementsgebouwen of collectieve huisvesting. 

 

23. De aanvragers wensen dat het identificatienummer van het Rijksregister wordt meegedeeld 

om de gegevens van het Rijksregister te kunnen verbinden met de gegevens uit het 

toegangsregister wanneer de leveranciers over dit identificatienummer beschikken, dit ter 

versterking van de concordantie van die gegevens. 

 

24. Het Comité stelt vast dat de wetgever de Privacycommissie niet om advies heeft gevraagd 

over het Besluit van de Waalse Regering van 16 januari 2014. Het Comité vestigt er 

overigens de aandacht op dat dit besluit geen nadere omschrijving geeft van de exacte 

procedure die de DNB moeten volgen voor de verwerking van de gegevens en de 

mededeling van die gegevens aan de energieleveranciers. 

 



Beraadslaging RR 46 /2014 - 7/14 

25. Dientengevolge stellen de DNB voor dat ieder van hen het Rijksregister kan verzoeken om 

hen de gegevens mee te delen van de personen die gedomicilieerd zijn in de gemeente 

waarvoor zij als DNB door de Waalse Regering werden aangeduid. Deze aanvraag zal 

gebeuren per postcode, op basis van het consumptieadres. Zo kan het Rijksregister het 

aantal gezinsleden meedelen voor dit adres in functie van het gezinshoofd. Het zal 

bovendien de overige gevraagde gegevens meedelen teneinde de DNB toe te laten deze 

gegevens te kruisen met de andere waarover hij beschikt en zodoende fouten te vermijden. 

 

26. De DNB zou dus de gegevens van het Rijksregister kruisen met de gegevens uit zijn 

toegangsregister5, dit is een register waarin de technische gegevens zijn opgenomen van elk 

aansluitingspunt, de informatie betreffende de afnemers en de leveranciers. Daarin zijn ook 

opgenomen: de naam van de distributienetgebruiker6, houder van de aansluiting (vanaf de 

volgende versie van het MIG); de partijen aangewezen als leverancier en 

evenwichtsverantwoordelijke; het type eindafnemer (woonachtig residentieel, niet 

woonachtig residentieel of niet residentieel). Het toegangsregister is de officiële 

ondersteuning die bestaat uit de klantenportefeuille van de energieleveranciers en de reële 

afspiegeling is van het aansluitingspunt dat door de DNB wordt beheerd. Het is het enige 

officiële register dat erkend wordt door de regulator (CWAPE) om de portefeuille van de 

energieleveranciers en de door de DNB beheerde punten te officialiseren. 

 

27. De kruising gebeurt tussen de gegevens van het Rijksregister en de gegevens uit het 

toegangsregister eveneens in functie  van het consumptieadres. Het consumptieadres is 

immers momenteel de enige sleutel die toelaat het verband te leggen tussen de 

verschillende gegevens. 

 

28. Eens de gegevens zijn gekruist, zullen de gegevens die niet met elkaar in overeenstemming 

zijn manueel worden verwerkt door het personeel van de DNB. 

 

29. En tot slot wordt de gezinssamenstelling (namelijk het aantal personen waaruit het gezin is 

samengesteld), die voor ieder leveringspunt werd vastgesteld, meegedeeld worden aan 

iedere leverancier voor zijn afnemers via de EAN-code. 

 

30. Er is in principe slechts een EAN-code per aansluiting dat geldt als een uniek numeriek veld 

(European Article Number) voor de ondubbelzinnige identificatie van hetzij het 

                                                

5 Het toegangsregister is voorzien bij het Besluit van de Waalse Regering van 3 maart 2011 tot goedkeuring van het technisch 
reglement voor het beheer van de elektriciteitsdistributienetten in het Waalse Gewest en de toegang daartoe, dat bepaalt in 
artikel 122, §3 dat het toegangsregister voor de distributienetbeheerder als basis dient voor de vervulling van zijn opdrachten. 

6 Door het Besluit van de Waalse Regering van 3 maart 2011 gedefinieerd als elke natuurlijke of rechtspersoon die op het 
distributienet aangesloten is en die de mogelijkheid heeft om elektrisch vermogen van dat net af te nemen of op dat net te 
injecteren. 
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aansluitingspunt (EAN-GSRN-code (Global Service Related Number)), hetzij van één van de 

marktdeelnemers (EAN-GLN-code (Global Location Number)). 

 

31. De aanvragers willen al deze gegevens verwerken zoals uiteengezet onder de punten 25 tot 

29, aangezien zij verantwoordelijk zijn voor de correcte mededeling aan de leveranciers van 

de gegevens betreffende de gezinssamenstelling. Zij wensen alle gevraagde gegevens te 

verkrijgen om deze in overeenstemming te brengen met hun gegevens in het 

toegangsregister. De aanvragers leggen uit dat het Rijksregisternummer wordt gevraagd om 

de concordanties tussen de gegevens uit het Rijksregister en de gegevens uit 

toegangsregister van de DNB maximaal te optimaliseren om alzo de residentiële afnemers te 

kunnen garanderen dat zijn hun toelage van gratis kWh waarop zij recht hebben, zullen 

ontvangen. 

 

32. Het Comité begrijpt de verplichtingen die wegen op de DNB en hun gerechtvaardigde wens 

om exacte informatie te verstrekken aan de leveranciers zodat ook de door te voeren 

tarifering exact is. Het stelt evenwel vast dat de geplande gegevensverwerking ertoe leidt 

dat er talrijke gegevens worden doorgegeven. 

 

33. Na onderzoek blijkt dat het Rijksregister zelf de kruising van de gegevens kan verrichten om 

dan vervolgens aan de DNB alleen de gegevens te verstrekken die betrekking hebben op de 

gezinssamenstelling per consumptieadres. Vervolgens zullen de DNB deze informatie 

verstrekken aan de verschillende elektriciteitsleveranciers. 

 

34. Dit brengt met zich mee dat de gegevens die nuttig zijn voor het Rijksregister aan dit 

Register kunnen meegedeeld worden. Om te vermijden dat een te groot aantal 

persoonsgegevens van de ene entiteit naar de andere worden doorgegeven en om te 

garanderen dat de gegevens die moeten worden opgezocht in het Rijksregister zo exact 

mogelijk zijn, machtigt het Comité de leveranciers om aan de hand van het toegangsregister  

het identificatienummer van hun afnemers aan het Rijksregister mee te delen. 

 

35. Het Comité herinnert eraan dat de elektriciteitsleveranciers bij Beraadslaging nr. 74/2009 

van 23 december 2009 gemachtigd werden om het Rijksregisternummer te gebruiken. Het 

Comité machtigde inderdaad de leveranciers om het Rijksregisternummer op te vragen bij 

hun klanten gelet op de zich opdringende dwingende noodzaak hiertoe om hun taken van 

algemeen belang te kunnen vervullen die hen werden toevertrouwd door of krachtens een 

wet en meer precies, de programmawet van 27 april 2007 en het uitvoeringsbesluit van 28 
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juni 20097. Het Comité stelde vast dat de matching die de FOD Economie had opgezet 

tussen de identificatiegegevens verkregen bij de energieleveranciers, het Rijksregister en de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid niet bevredigend was. Het resultaat werd immers 

negatief beïnvloed gelet op de kwaliteit van de verkregen klantengegevens van de 

energieleveranciers, zoals het ontbreken van gegevens of het gebruik van afkortingen in 

straatnamen8. 

 

36. Hoewel deze algemene machtiging beperkt is tot een precies doeleinde dat niet kan worden 

uitgebreid tot de voorliggende aanvraag, blijkt toch wel dat de moeilijkheden - die het 

Comité een dergelijke beraadslaging heeft doen uitbrengen - zich ook hier voordoet. 

 

37. Uit wat voorafgaat en niettegenstaande er vanwege de elektriciteitsleveranciers en de DNB 

in hun naam geen dergelijke verzoek werd ingediend, machtigt het Comité, op voorwaarde 

dat er een aansluiting bestaat, dat de betrokken elektriciteitsleveranciers bij hun klanten hun 

identificatienummer van het Rijksregister mogen opvragen  om dit nummer vervolgens mee 

te delen aan de betrokken DNB samen met het consumptieadres en het EAN-nummer zodat 

de DNB dit kunnen doorgeven aan het Rijksregister opdat die laatste de overeenstemmende 

gezinssamenstelling zou kunnen vinden. 

 

38. Eens het onderzoek werd verricht, zal het Rijksregister aan de hand van hun 

identificatienummer van het Rijksregister de gegevens over de gezinssamenstelling 

meedelen aan de DNB van wie de betrokken personen afhangen. 

 

39. De DNB kunnen vervolgens de gegevens betreffende de gezinssamenstelling via de EAN-

code aan de leveranciers meedelen. 

 

40. Bij een klacht of niet-overeenstemming, kunnen de DNB een manuele verwerking verrichten 

op grond van alle gegevens die noodzakelijk blijken te zijn en die de elektriciteitsleveranciers 

kunnen verstrekken. 

 

41. Gelet op wat voorafgaat en gelet op de verstrekte uitleg over de verwerkingsprocedure van 

de gegevens die de aanvragers zullen volgen, is het Comité van mening dat enkel de 

toegang tot de gegevens betreffende de naam, voornaam, adres en gezinssamenstelling in 

overeenstemming is met artikel 4, §1, 3° van de WVP. 

 

  

                                                

7 Punt 5 van de beraadslaging nr. 74/2009 van 23 december 2009 van het Sectoraal Comité van het Rijksregister. 

8 Punt 6 van de beraadslaging nr. 74/2009 van 23 december 2009 van het Sectoraal Comité van het Rijksregister  
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42. De gegevens naam, voornaam, gemeente van verblijf, adres, geboortedatum en 

identificatienummer van het Rijksregister zijn slechts relevant en proportioneel bij een 

manuele verwerking, die noodzakelijk wordt ingevolge een obstakel bij het Rijksregister of 

ingevolge klachten. Uitgaande van artikel 4, §1, 3° van de WVP moeten deze gegevens dus 

uitsluitend in deze gevallen als conform worden beschouwd. Een toegang tot het gegeven 

geboorteplaats kan in ieder geval niet als conform worden beschouwd als bedoeld in dit 

artikel. De aanvragers rechtvaardigen trouwens nergens de noodzaak om toegang te 

hebben tot dit gegeven. 

 

43. Het Comité stelt echter vast dat de elektriciteitsleveranciers op het ogenblik van de redactie 

van onderhavige beraadslaging nog niet beschikken over het identificatienummer van het 

Rijksregister van al hun klanten en dat de DNB de termijnen dienen te respecteren voor de 

invoering van de verplichting die hen wordt opgelegd door het Besluit van de Waalse 

Regering van 16 januari 2014. Bijgevolg aanvaardt het Comité dat het geheel van de door 

de DNB gevraagde gegevens, de geboorteplaats uitgezonderd, hen wordt meegedeeld tot 

31 december 2015 teneinde hen toe te laten enerzijds hun verplichtingen na te komen en 

om anderzijds de verschillende elektriciteitsleveranciers de mogelijkheid te bieden tot te 

treden tot onderhavige beraadslaging en het identificatienummer van het Rijksregister 

vanwege hun klanten te verkrijgen. 

 

2. Het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister 

 

44. De aanvrager wenst het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken om de 

gegevens uit het Rijksregister te verbinden met de gegevens uit het toegangsregister als de 

leveranciers over dit identificatienummer beschikken. 

 

45. Het identificatienummer van het Rijksregister, dat een uniek nummer is waarmee een 

persoon zonder foutenmarge kan geïdentificeerd worden, maakt het mogelijk om 

vergissingen te voorkomen door homoniemen of spelfouten. 

 

46. Het Comité besluit dat het gebruik van het identificatienummer, uitgaande van de vermelde 

doeleinden en de in te voeren verwerkingsprocedure, in overeenstemming is met artikel 4, 

§1, 3° van de WVP. 
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3. Duur van de machtiging en de frequentie van toegang en gebruik 

 

47. De aanvrager wenst een machtiging voor onbepaalde duur omdat zijn opdrachten niet in de 

tijd beperkt zijn. 

 

48. Het Comité stelt vast dat een machtiging voor onbepaalde duur gepast is (artikel 4, §1, 3° 

van de WVP). 

 

49. De aanvrager wenst een jaarlijkse toegang tot de gevraagde gegevens. Het besluit van 16 

januari 2014 bepaalt dat om “het bepalen van de samenstelling van het gezin, de 

distributienetbeheerders zich baseren op de gegevens van het Rijksregister op 1 oktober van 

het jaar n-1” (…) de veranderingen in de gezinssamenstelling die voorvallen tussen 1 

oktober van het jaar n-1 en 30 september van het jaar “n”, geen aanleiding geven tot een 

verbetering van het toelagebedrag”9. 

 

50. Het Comité stelt vast dat gelet op de verwezenlijking van het voormelde doeleinde, een 

jaarlijkse toegang tot het Rijksregister gepast is (artikel 4, §1, 3° van de WVP). 

 

4. De bewaartermijn 

 

51. Het Comité herinnert eraan dat de persoonsgegevens niet langer mogen worden bewaard 

dan de tijd die nodig is om de doeleinden te verwezenlijken waarvoor die gegevens werden 

verkregen en waarvoor ze verder worden verwerkt (artikel 4, §1, 5° van de WVP). 

 

52. De aanvrager wenst de gegevens te bewaren gedurende een termijn van 10 jaar om de 

DNB in staat te stellen de klachten die de klanten bij de leveranciers hebben ingediend, te 

beheren en om de toegekende toelagen bij de bevoegde regulator te rechtvaardigen. 

 

53. Uitgaande van artikel 4, §1, 5° acht het Comité de voorgestelde bewaartermijn 

aanvaardbaar.  

 

5. Intern gebruik en/of mededeling aan derden 

 

54. In het aanvraagformulier verduidelijkt de aanvrager dat de gevraagde gegevens intern 

zullen worden aangewend door de administratief bediende, die verantwoordelijk is voor het 

dagelijks beheer, en aan de energieleveranciers zullen worden meegedeeld om zich in 

                                                

9 Artikel 2, §1, 4de lid van het Besluit van de Waalse Regering van 16 januari 2014. 
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overeenstemming te brengen met het vereiste van het besluit van 16 januari 2014 dat 

bepaalt wat volgt “Voor 1 december maken de netbeheerders de databank betreffende de 

samenstelling van het gezin van de afnemers aan alle leveranciers over”10. 

 

55. Het Comité neemt hiervan akte. 

 

6. Netwerkverbindingen 

 

56. Uit de aanvraag blijkt dat er op grond van het identificatienummer geen enkele 

netwerkverbinding tot stand wordt gebracht. 

 

57. Om volledig te zijn, vestigt het Comité de aandacht op het feit 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 slechts gebruikt mag worden in relaties 

met derden voor zover dit kadert in de doeleinden waarvoor zij eveneens gemachtigd 

werden dit nummer te gebruiken. 

 

D. BEVEILIGIGING 

 

1. Consulent inzake Informatiebeveiliging  

 

58. De identiteit van sommige consulenten voor informatieveiligheid werd meegedeeld. Omdat 

de aanvraag strekt tot een algemene machtiging, herinnert het Comité eraan dat alle DNB 

en leveranciers die aansluiten bij deze beraadslaging alle vereiste inlichtingen moeten 

verstrekken aangaande hun Consulent inzake Informatiebeveiliging. 

 

59. Het Comité zal zich bijgevolg op een later tijdstip over dit punt uitspreken, meer bepaald bij 

gelegenheid van ieder verzoek voor aansluiting bij deze beraadslaging. 

 

2. Informatiebeveiligingsbeleid 

 

60. Het Comité verwijst naar de punten 60 en 61 van deze beraadslaging. 

 

  

                                                

10 Artikel 2, §1, 4de lid van het Besluit van de Waalse Regering van 16 januari 2014. 
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3. Personen die toegang hebben tot de gegevens en de lijst van deze personen 

 

61. Zoals artikel 12 van de WRR het vereist, moet de aanvrager een lijst opstellen van de 

personen die toegang hebben tot het Rijksregister. Die lijst zal voortdurend worden 

bijgewerkt en ter beschikking worden gehouden van het Comité. De personen op die lijst 

moeten daarnaast een verklaring ondertekenen waarin zij zich ertoe verbinden de 

vertrouwelijkheid en veiligheid van de informatiegegevens te bewaren.  

 

62. Bovendien benadrukt het Comité dat de aanvrager noodzakelijke procedures moet 

ontwikkelen om, ongeacht de persoon die intern toegang heeft tot het Rijksregister, iedere 

raadpleging van het Rijksregister te registreren, evenals het dossiers waarvoor een 

raadpleging plaatsvond zodat achteraf kan worden nagegaan of die raadpleging voldoende 

gegrond was. 

 
OM DIE REDENEN, 

 

Het Comité, 

1° machtigt   de Waalse distributienetbeheerders vermeldt in de bijlage bij onderhavige 

beraadslaging om, met het oog op de verwezenlijking van de onder punt B vermelde 

doeleinden en onder de voorwaarden vermeld in deze beraadslaging, permanent toegang te 

hebben tot de informatie vermeld onder artikel 3, eerst lid, 1°, 2°, 5 en 9° (uitgezonderd de 

plaats van geboorte) van de WRR. 

 

2° machtigt de energieleveranciers en de distributienetbeheerders vermeldt in de bijlage 

bij onderhavige beraadslaging om met het oog op de verwezenlijking van de onder punt B 

vermelde doeleinden en onder de voorwaarden vermeld in deze beraadslaging, het 

identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken. 

 

Deze beraadslaging treedt voor een distributienetbeheerder en een leverancier pas in 

werking zodra het Comité aan de hand van documenten en inlichtingen verstrekt door de 

betrokken distributienetbeheerder en leverancier, heeft kunnen vaststellen: 

 dat een consulent inzake informatiebeveiliging met de vereiste garanties is 

aangeduid; 

 dat alle nuttige informatie betreffende de informatiebeveiliging werd verstrekt. 

 

De distributienetbeheerders en leveranciers op wie deze beraadslaging van toepassing is, 

worden opgenomen in een lijst die samen deze beraadslaging, gepubliceerd zal worden op 

de website van de Commissie. 
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3° stipuleert dat indien op een later tijdstip een wijziging wordt aangebracht aan de 

organisatie van de informatiebeveiliging die een impact kan hebben op de antwoorden uit 

het beveiligingsformulier dat aan het Comité werd verstrekt (aanstelling van een consulent 

inzake informatiebeveiliging en antwoorden op de vragen m.b.t. de organisatie van de 

beveiliging), de aanvrager, een nieuwe vragenlijst i.v.m. de stand van de 

informatiebeveiliging naar waarheid moet invullen en aan het Comité moet bezorgen. Het 

Comité meldt de ontvangst ervan en behoudt het recht om daarop later eventueel te 

reageren. 

 

4° bepaalt dat wanneer het Comité een vragenlijst over het beveiligingsniveau en over de 

toestand van beveiliging van het informatiesysteem naar de aanvrager opstuurt, die laatste 

deze vragenlijst naar waarheid moet invullen en naar het Comité moet terugsturen. Het 

Comité meldt de ontvangst ervan en behoudt het recht om daarop later eventueel te 

reageren. 

 

 

 

De Wnd. Administrateur, De Voorzitter, 

 

 

 

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

 


