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Informatieveiligheidscomité 

kamer federale overheid 
 

 

 

FO/18/259 

 

 

BERAADSLAGING NR. 18/155 VAN 4 DECEMBER 2018 MET BETREKKING TOT DE 

AANVRAAG VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL BETREFFENDE DE 

TOEGANG TOT GEGEVENS VAN HET RIJKSREGISTER IN HET KADER VAN HET 

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ‘BRUXODUS’ 

 

 

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, 97 en 98; 

 

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 de Vrije Universiteit Brussel; 

 

Gelet op het rapport van de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken; 

 

Gelet op het verslag van de voorzitter. 

 

 

I. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 

 

1. De Vrije Universiteit Brussel vraagt de eenmalige mededeling van gegevens uit het 

Rijksregister om het beoogde doelpubliek te kunnen uitnodigen voor deelname aan een 

wetenschappelijk onderzoek. Het betreft een onderzoek, ‘Bruxodus’ genoemd, naar de 
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verhuismotieven van nieuwe of voormalige inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest, in opdracht van Innoviris, het Brussels Instituut voor wetenschappelijk onderzoek. 

 

2. De VUB wenst gegevens van het Rijksregister te bekomen met betrekking tot personen 

tussen 18 en 75 jaar oud, die wonen of woonden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met 

aanvullende criteria in vier groepen afhankelijk hoelang zij daar verblijven/verbleven. Het 

totaal aantal gevraagde personen bedraagt 10.000 in volgende opdeling. 

 

- De eerste groep, de "Blijvers", bestaande uit 3.000 individuen, zal op 1 januari 2019 

tussen de 18 en 75 jaar oud zijn. Ze wonen minimaal 5 jaar In het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest (in het Brussels Gewest wonend op beide data 01/01/2014 en 01/01/2019). 

Individuen worden binnen deze categorisatie at random getrokken. 

- De tweede groep, de "Belgische nieuwkomers", bestaande uit 2.000 individuen, zal op 1 

januari 2019 tussen de 18 en 75 jaar oud zijn en is in België geboren. Voorafgaand aan 

01/01/2016 hadden ze nooit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gewoond, maar ze 

zijn tussen 01/01/2016 en 01/01/2018 verhuisd van een hoofdverblijfplaats gelegen in het 

buitenland, het Waals of het Vlaams Gewest naar een nieuwe hoofdverblijfplaats gelegen 

binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze wonen op 01/01/2019 nog steeds in het 

Brussels Gewest. Individuen worden binnen deze categorisatie at random getrokken. 

- De derde groep, de "Niet-Belgische nieuwkomers", bestaande uit 1.000 individuen, zal 

op 1 januari 2019 tussen de 18 en 75 jaar oud zijn en is op niet-Belgisch grondgebied 

geboren. Voorafgaand aan 01/01/2016 hadden ze nooit in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest gewoond, maar ze zijn tussen 01/01/2016 en 01/01/2018 verhuisd van een 

hoofdverblijfplaats gelegen in het buitenland, het Waals of het Vlaams Gewest naar een 

nieuwe hoofdverblijfplaats gelegen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze 

wonen op 01/01/2019 nog steeds in het Brussels Gewest. Individuen worden binnen deze 

categorisatie at random getrokken. 

- De vierde groep, de "Vertrekkers", bestaande uit 4.000 individuen, zal op 1 januari 2019 

tussen de 18 en 75 jaar oud zijn. Ze wonen op 01/01/2019 in een Belgische woonplaats 

gelegen buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze hadden echter wel een woonplaats 

in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op één of meer van de volgende data: 01/01/2014 

of 01/01/2015 of 01/01/2016 of 01/01/2017 of 01/01/2018. Individuen worden binnen 

deze categorisatie ut random getrokken. 

 

II.  ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG 

3. Om een evenwicht te vinden tussen het recht onderzoek te voeren (wat onderdeel kan 

uitmaken van het recht op vrijheid van onderwijs) en het recht op eerbiediging van het 

privéleven, beiden gewaarborgd door de Belgische Grondwet, is het nodig dat universiteiten 

die wetenschappelijk onderzoek willen voeren, een specifieke procedure volgen. 

4. Universiteiten die zulke bijzondere machtiging ontvangen krijgen geen gegevens 

rechtstreeks medegedeeld vanuit het rijksregister, noch krijgen zij toegang tot het 

Rijksregister. Deze machtiging heeft tot gevolg dat het Rijksregister op zoek gaat naar 

personen die voldoen aan de door de aanvrager gestelde parameters, deze personen 

contacteert, waarna de betrokkene op eigen initiatief gegevens aanbiedt aan de universiteiten. 
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5. Het Rijksregister levert aldus geen gegevens af aan de universiteiten, en is bijgevolg geen 

verwerkingsverantwoordelijke, noch verwerker van de gegevens die persoonsgegevens 

betreffende de burger meedeelt aan de universiteiten. De burger zal een document ontvangen 

opgesteld en geverifieerd door het Rijksregister, dat voldoet aan de vereisten van artikel 13 

van de Algemene Verordening Gegevensverwerking. De universiteiten mogen (en kunnen) 

de enquêtes pas verwerken als de persoon dit document heeft bezorgd aan de universiteiten. 

Om de  efficiëntie in de procedure te behouden zal wel bij het eerste contact een vragenlijst 

of uitnodiging worden meegestuurd waarop de persoon ook onmiddellijk kan reageren als hij 

wenst deel te nemen. 

6. Aangezien de aanvrager in het kader van de aanvraag nog geen privacy policy of document 

houdende het veiligheidsbeleid kon overmaken, wordt de machtiging verleend onder 

opschortende voorwaarde van de ontvangst van een privacy policy die voldoet aan de 

voorwaarden vermeld in artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

  

Om deze redenen, besluit 

 

het Informatieveiligheidscomité, kamer federale overheid, als volgt: 

  

De aanvraag betreffende de rechtstreekse toegang tot gegevens van het Rijksregister door de Vrije 

Universiteit Brussel in het kader van wetenschappelijk onderzoek wordt verworpen. 

 

De Dienst Externe Betrekkingen van de FOD Binnenlandse zaken mag op basis van de gegevens 

in het Rijksregister een lijst van personen aanschrijven conform de in randnummer 2 beschreven 

groepen met het oog op de uitvoering van een wetenschappelijk onderzoek door de aanvrager, 

onder opschortende voorwaarde van de mededeling van de privacy policy die van toepassing is 

voor de aanvrager.  

 

 

 

 

 

 

 

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). 

 


