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Sectoraal comité van het Rijksregister 

 

 

Beraadslaging RR nr 52/2011 van 12 oktober 2011 

 

 

 

 

Betreft: Aanvraag van het Vlaams Departement Landbouw en Visserij, om gebruik te maken van 

het identificatienummer van het Rijksregister en om toegang te bekomen tot een aantal gegevens 

van het Rijksregister voor de gegevensverwerking met betrekking tot de naschoolse 

opleidingsinitiatieven bestemd voor personen actief in de landbouw (RN-MA-2011-227). 

 

 

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 het Departement Landbouw en Visserij, ontvangen op 18 juli 2011;  

 

Gelet op de bijkomende inlichtingen ontvangen op 13/09/2011;  

 

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

Binnenlandse Zaken op 22/09/2011;   
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Gelet op het verslag van de Voorzitter; 

 

Beslist op 12/10/2011, na beraadslaging, als volgt: 

 

I. VOORWERP VAN DE AANVRAAG 

 

1. De Vlaamse overheid subsidieert via de naschoolse landbouwvorming opleidingsinitiatieven 

bestemd voor personen die in de landbouw actief zijn. De opleidingen worden ingericht door 

erkende vormingscentra. De subsidie wordt gedeeltelijk door de Europese Unie gedragen via het 

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Hierdoor beschikken de landbouwers over 

een ruim aanbod van opleidingen aan gunstige voorwaarden. Na afloop van de opleidingen worden 

namens de minister geviseerde getuigschriften toegekend. De deelnemers kunnen voor de deelname 

aan cursussen en stages een vergoeding voor sociale promotie vragen.  

 

2. Met het oog daarop wenst het Departement Landbouw en Visserij, onderdeel van het Vlaams 

ministerie van Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid, hierna de aanvrager, :  

 

• een toegang te bekomen tot de informatiegegevens vermeld in artikel 3, eerste lid, 

1° tot en met 3°, 5°, 8° - 9° en 13° WRR evenals de  mededeling van de wijzigingen 

van bovenvermelde gegevens;  

• het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken.  

 

3. De aanvrager verzoekt tevens om de erkende centra voor landbouwvorming het 

identificatienummer van het Rijksregister te laten gebruiken.  

 

II. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG 

 

A. TOEPASSELIJKE WETGEVING 

 

A.1. Wet van 8 augustus 1983 (WRR)  

 

Het Departement Landbouw en Visserij 

 

4. Het Comité stelt vast dat het Vlaams Departement Landbouw en Visserij in het verleden reeds 

werd gemachtigd om toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister en/of om 

het identificatienummer ervan te gebruiken. Het Vlaams Departement Landbouw en Visserij werd bij 

beraadslaging RR nr 08/2011 van 16 februari 2011 gemachtigd om een permanente toegang te 

hebben tot de informatiegegevens vermeld in artikel 3, eerste lid, 1° en 12°, WRR evenals de 

. .
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mededeling te bekomen van de eventuele wijzigingen van deze gegevens, en om het 

identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken.  

 

5. Het onderzoek van het Comité kan zich dus beperken tot het nagaan of: 

• de doeleinden waarvoor de toegang tot het Rijksregister en het gebruik van het 

identificatienummer van het Rijksregister worden gevraagd, welbepaald, uitdrukkelijk omschreven 

en gerechtvaardigd zijn (artikel 4, § 1, 2°, WVP); 

• de gegevens tot dewelke toegang gevraagd wordt, proportioneel zijn in het licht van de doeleinden 

(artikel 4, § 1, 3°, WVP); 

 

De erkende centra voor landbouwvorming  

 

6. Overeenkomstig artikel 5, eerste lid , 2°, en artikel 8 WRR wordt de machtiging om toegang te 

krijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister en om het identificatienummer ervan te 

gebruiken door het Comité verleend “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”.  

 

7. Een erkend centrum voor landbouwvorming staat als VZW via de naschoolse landbouwvorming in 

voor opleidingsinitiatieven bestemd voor personen die in de landbouw actief zijn. De Vlaamse 

Overheid subsidieert deze initiatieven, deels met de steun van het Europees Landbouwfonds voor 

Plattelandsontwikkeling.  

 

8. Het Comité oordeelt dat een erkend centrum voor landbouwvorming een taak van algemeen 

belang vervult. Zij staat immers in voor de inrichting van naschoolse landbouwvormingsactiviteiten, 

welke worden geregeld door het decreet van 3 maart 2004 inzake de subsidiëring van meer 

duurzame landbouwproductiemethoden en de erkenning van centra voor meer duurzame landbouw, 

het Besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 betreffende de toekenning van subsidies voor 

naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector, en het ministerieel besluit van 26 november 

2007 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de 

landbouwsector.   

 

9. Bijgevolg komen de erkende centra voor landbouwvorming op grond van artikel 5, eerste lid, 2°, 

WRR in aanmerking om gemachtigd te worden om het identificatienummer van  het Rijksregister te 

gebruiken.  
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10. Mits naleving van de hierna vermelde voorwaarden zal ieder overeenkomstig het Besluit van de 

Vlaamse Regering van 4 juni 2004 erkend centrum voor landbouwvorming, die een schriftelijke en 

ondertekende verbintenis sturen waarmee ze verklaart in te stemmen met de voorwaarden van de 

onderhavige machtiging, worden gemachtigd om voor de hierna vermelde doeleinden het 

identificatienummer van  het Rijksregister te gebruiken.  

 

11. Zij zullen bij de verbintenis waarmee ze verklaren de voorwaarden van onderhavige 

beraadslaging na te leven een kopie moeten voegen van alle beslissingen tot erkenning (of de 

verlenging ervan). Iedere verbintenis tot gelijkvormigheid die aan het Comité wordt gestuurd 

impliceert een verklaring op eer dat de bijgevoegde erkenningen niet het voorwerp uitmaken of 

hebben uitgemaakt van een intrekking van de erkenningen.  

 

12. De namen en adressen van de verantwoordelijken van de verwerking die aan het Comité een 

verbintenis tot gelijkvormigheid zullen gestuurd hebben voor hun verwerkingen die beantwoorden 

aan de voorwaarden van de onderhavige beslissing, zullen in bijlage bij onderhavige beraadslaging 

één voor één gepubliceerd worden op de website van de Commissie voor de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer.  

 

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

 

13. Op grond van artikel 4 WVP vormen 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. FINALITEITEN 

 

Aanvrager 

 

14. Doel 1: beheer dossiers naschoolse vormingsactiviteiten  

 

1.A. SCHULDVORDERINGEN  

De erkende centra voor landbouwvorming maken schuldvorderingen op per ingerichte  

vormingsactiviteit. Om voor subsidiëring in aanmerking te komen moeten de naschoolse  

vormingsactiviteiten onder meer gevolgd worden door een bepaald aantal geldige  

deelnemers. De aanvrager moet de mogelijkheid hebben om de juistheid van de door de  
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centra aangeleverde gegevens te controleren om na te gaan of het minimum aantal geldige  

deelnemers bereikt werd.  

 

1.B. SOCIALE PROMOTIE  

De deelnemers aan de naschoolse vormingsactiviteiten kunnen bij de aanvrager een  

aanvraag voor een vergoeding voor sociale promotie indienen (artikel 43 van het besluit van  

de Vlaamse Regering van 4 juni 2004). Enkel personen die landbouwactiviteiten uitoefenen  

(die voldoen aan de voorwaarden van art 2 § 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van  

4 juni 2004) komen in aanmerking voor deze vergoeding. De vergoeding kan tot 5 jaar na de  

start van de opleiding aangevraagd worden. De aanvrager moet ook hier de mogelijkheid  

hebben om de juistheid van de aanvragen van deze vergoeding te controleren.  

 

1.C.INSTALLATIEPROEVEN  

De aanvrager organiseert zelf installatieproeven (art. 20 van het BVR van 4 juni 2004) en  

levert aan de geslaagde deelnemers een installatieattest af volgens model in bijlage VI van  

het MB van 26 november 2007. De aanvrager moet de deelnemers eenduidig kunnen  

identificeren en moet over correcte persoonsgegevens (naam, adres, geboorteplaats en -  

datum) beschikken voor de correctheid van de afgeleverde attesten. Deze attesten worden  

aan de houders ervan bezorgd, zodat het correcte adres zeker nodig is.  

 

15. Doel 2: administratieve vereenvoudiging  

De gegevens die raadpleegbaar zijn via het Rijksregister zullen bij toekenning van de  

machtiging niet meer door de persoon aangeleverd moeten worden. Artikel 5 van het besluit  

van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 houdende de uitvoering van het decreet van 18  

juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer verplicht de Vlaamse  

entiteiten (en dus ook de aanvrager) om de gegevens, beschikbaar bij authentieke  

gegevensbronnen zoals het Rijksregister, bij de authentieke gegevensbron, in casu het RR,  

zelf te raadplegen en niet meer bij de burger op te vragen.  

 

16. Doel 3: Rapportering aan de Europese Commissie  

De subsidie wordt gedeeltelijk gecofinancierd door de Europese Unie via het Europees  

Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.  

 

Voor de Europese subsidiëring is permanente monitoring verplicht en moet er een  

tussentijdse en een eindevaluatie uitgevoerd worden, waarbij de interactie met andere  

maatregelen moet worden onderzocht. Om deze interactie te kunnen nagaan is  

eenduidige identificatie van de personen nodig. De monitoring en evaluaties worden  

gecoördineerd door de aanvrager. Bij uitbesteding van de evaluaties staat de aanvrager in  
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voor het anonimiseren van de gegevens. De onderaannemer ontvangt aldus enkel  

geanonimiseerde gegevens.  

 

17. Doel 4 : toegangs –en gebruikersbeheer 

De aanvrager zal het identificatienummer van het Rijksregister gebruiken voor het toegangs-en 

gebruikersbeheer.  

 

Erkende centra voor landbouwvorming  

 

18. De erkende centra voor landbouwvorming wensen het identificatienummer van het Rijksregister 

te gebruiken om de deelnemers en de lesgevers uniek te kunnen identificeren bij de communicatie 

met de aanvrager.  

 

19. Het Comité stelt vast dat de nagestreefde doeleinden welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en 

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

 

C. PROPORTIONALITEIT 

 

C.1. Ten opzichte van de wijze van bevraging  

 

20. De aanvrager wenst van de deelnemers aan opleidingsinitiatieven in het kader van het Besluit 

van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004, van de lesgevers van deze opleidingsinitiatieven, de 

contactpersonen van erkende centra, en de gebruikers van de applicatie Navo1,  de mededeling te 

bekomen van de gegevens vermeld in artikel 3, eerste lid, 1°, 2°, 3°, 5°, 8°, 9°, en 13° WRR, 

namelijk : 

 

• De naam en voornamen; 

• De geboorteplaats en –datum; 

• Het geslacht; 

• De hoofdverblijfplaats; 

• De burgerlijke staat; 

• De samenstelling van het gezin; 

• De wettelijke samenwoning. 

  

21. De aanvrager wenst een toegang tot al deze gegevens met het oog op de subsidiëring van 

opleidingen, de vergoeding voor sociale promotie, en de deelname aan een installatieproef ingericht 

                                                

1 Web applicatie ‘Navo’ van de landbouwvorming, via dewelke de erkende centra alle opleidingen bij de aanvrager vooraf 
moeten melden.  
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door de aanvrager. De te volgen procedure is beschreven in het Ministerieel Besluit van 26 

november 2007 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de 

landbouwsector (hierna ‘het Ministerieel Besluit’).  

 

22. Het gegeven naam en voornamen is noodzakelijk voor de identificatie van de persoon en de 

juistheid van de getuigschriften en/of attesten.  

 

23. De plaats en datum van geboorte zijn van belang om na te gaan of de deelnemer niet meer 

leerplichtig is, en voor de eenduidige identificatie van de persoon en de juistheid van de 

getuigschriften (de geboorteplaats en –datum zijn vermeld op het getuigschrift, conform het model 

in de bijlagen VI-VII van het Ministerieel Besluit).  

 

24. Het gegeven hoofdverblijfplaats is noodzakelijk voor de correctheid van de getuigschriften en 

attesten (het adres is vermeld op het getuigschrift, conform het model in de bijlagen VI-VII van het 

Ministerieel Besluit). Het is eveneens van belang in het kader van de administratieve 

vereenvoudiging van de aanvraagformaliteiten voor de vergoeding voor sociale promotie en 

inschrijving aan examens. Voor dit gegeven wordt eveneens de automatische mededeling van 

wijzigingen gevraagd, aangezien dit van belang is voor de aanvrager voor de correcte naleving van 

de regelgeving. De correspondentie van bijvoorbeeld getuigschriften moet bij de juiste persoon 

toekomen.   

 

25. De samenstelling van het gezin zijn noodzakelijk om de geldigheid van de deelnemer te 

kunnen controleren (betreft het een persoon die valt onder artikel 2§1, 1° van het Besluit van de 

Vlaamse Regering van 4 juni 2004, meer bepaald het element medewerkend gezinslid van een 

landbouwer).  

 

26. Het geslacht wordt gevraagd om de correcte aanspreektitel bij briefwisseling te bepalen, en als 

element voor de evaluatie van de maatregel in het kader van gelijke kansenbeleid.  

 

27. De burgerlijke staat en de wettelijke samenwoning is noodzakelijk aangezien de 

meewerkende echtgenote van een landbouwer wordt vrijgesteld van het volgen van een stage bij 

het afleggen van de installatieproef (overeenkomstig bijlage VIII van het Ministerieel Besluit). 

 

28. Het Comité oordeelt, rekening houdend met de toelichting verschaft in de aanvraag, dat een 

toegang tot de informatiegegevens vermeld in artikel 3, eerste lid, 1° tot 3°, 5°, 8°, 9° en 13° WRR, 

gelet op het nagestreefde doeleinde, proportioneel, ter zake dienend en niet overmatig is (artikel 4, 

§ 1, 3°, WVP). 

 



Beraadslaging RR 52/2011 - 8/14 

29. Er wordt eveneens toegang verleend tot de historiek van de opeenvolgende wijzigingen die aan 

deze gegevens werden aangebracht tijdens de 6 jaar voorafgaand aan de raadpleging van de 

gegevens, aangezien de deelnemer van een cursus of stage tot 5 jaar na de aanvang van een 

opleiding een vergoeding voor sociale promotie kan aanvragen (overeenkomstig artikel 43 van het 

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004). De aanvrager wenst de persoonsgegevens te 

kennen op het ogenblik van de start van de opleiding. Er wordt een tijdsspanne van 1 jaar 

bijgerekend voor de behandeling van de aanvraag en de uitbetaling.  

 

C.2. Ten overstaan van het identificatienummer van het Rijksregister 

 

Voor de aanvrager  

 

30. De activiteiten van de aanvrager zijn gericht op de subsidiëring van opleidingen, de vergoeding 

voor sociale promotie, en de deelname aan een installatieproef ingericht door de aanvrager, met 

aandacht voor administratieve vereenvoudiging, en daarnaast een rapporteringsverplichting aan de 

Europese Commissie. Gelet op de gevolgen waartoe de vaststellingen van de aanvrager voor de 

betrokkene kunnen leiden, is het aangewezen dat hij deze zo nauwkeurig mogelijk identificeert 

teneinde te vermijden dat hij jegens de verkeerde persoon optreedt. Het identificatienummer zal 

worden gebruikt voor de unieke identificatie van de personen binnen het informaticasysteem van de 

aanvrager.  

 

31. 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. 

 

32. 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. 

 

Voor de erkende centra voor landbouwvorming  

 

33. De aanvrager vraagt de machtiging voor het gebruik van het identificatienummer van het 

Rijksregister eveneens voor de overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 

erkende centra voor landbouwvorming die zich aan de voor de bescherming van de privacy gestelde 

voorwaarden onderwerpen.  
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34. De erkende centra voor landbouwvorming wensen het identificatienummer van het Rijksregister 

te gebruiken om de deelnemers en de lesgevers uniek te kunnen identificeren bij de communicatie 

met de aanvrager. Het identificatienummer is daartoe het meest geschikte instrument. Het is een 

uniek nummer dat toelaat iemand heel nauwkeurig te identificeren.  

 

35. 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 mededeling en de duur van de machtiging 

 

C.3.1. De aanvrager wenst een permanente toegang. 

 

36. De aanvrager wenst een permanente toegang gelet op het feit dat voortdurend nieuwe dossiers 

binnenkomen en bestaande dossiers moeten opgevolgd en gecontroleerd worden. De controle van 

de schuldvorderingen van de opleidingen verloopt doorlopend.  

 

37. 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). 

 

C.3.2. De aanvrager wenst een machtiging voor onbepaalde duur. 

 

38. 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 

 

39. De dossiers worden gedurende 10 jaren bewaard. Na deze periode wordt er door de diensten 

van het Rijksarchief een staal genomen uit alle dossiers met het oog op bewaring, de rest wordt 

vernietigd. Deze subsidie gerelateerde gegevens hebben beetrekking op uitgaven die onder de 

toepassing vallen van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die 

gelden voor  de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de 

gemeenschappen en gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof. 

Artikel 15 van deze wet bepaalt dat inzake verjaring het gemeen recht van toepassing is, nl. 10 jaar. 

Daarenboven bepaalt artikel 26 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 7 mei 2004 
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houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de controle inzake subsidies en de controle 

door het Rekenhof, dat alle boekhoudstukken worden bewaard gedurende een periode van 10 jaar.  

 

40. In zoverre de aanvrager de hierboven vermelde termijn in acht nemen, handelt hij conform 

artikel 4, § 1, 5° van de WVP. 

 

C.5. Intern gebruik en/of mededeling aan derden 

 

41. Uit de aanvraag blijkt dat de gegevens niet uitsluitend intern gebruikt worden. Voor de 

subsidiëring via het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling is permanente 

monitoring verplicht en moeten een tussentijdse en een eindevaluatie uitgevoerd worden. Hierbij 

worden nooit individuele gegevens meegedeeld, enkel overzichten op basis van de bekomen 

gegevens. Bij uitbesteding van de evaluaties staat de aanvrager in voor het anonimiseren van de 

persoonsgegevens. Het Comité verwijst hieromtrent naar de betekenis van ‘anonieme gegevens’, 

zoals bepaald in artikel 1, 5° van het K.B. van 13 februari 2001 ter uitvoering van de WVP : 

gegevens die niet met een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon in verband kunnen worden 

gebracht en derhalve geen persoonsgegevens zijn. Deze mededelingen zijn voorgeschreven door de 

Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor 

plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, i.e. titel VII, 

toezicht en evaluatie. Daarenboven zullen geen individuele gegevens worden meegedeeld, enkel 

overzichten op basis van de bekomen gegevens. Bijgevolg geeft deze mededeling geen aanleiding 

tot opmerkingen. 

 

42. Daarnaast zullen de erkende vormingscentra via de applicatie Navo de naam, voornaam en 

woonplaats kunnen zien van de deelnemers en de lesgevers die in de Navo database opgenomen 

zijn, alsook de conclusie van de aanvrager inzake de beoordeling van de geldigheid van de 

deelnemer (geldig/niet geldig). De centra moeten voldoende gegevens kunnen zien om de 

deelnemer en de lesgever te kunnen identificeren en die in de applicatie aan de opleiding te 

koppelen. Het Comité stelt vast dat deze mededeling onderbouwd is door middel van het Besluit van 

de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 en het Ministerieel Besluit van 26 november 2007.  

 

43. De mededeling van gegevens aan deze derden is in het licht van artikel 4, § 1, 2°, WVP 

aanvaardbaar voor zover de aanvrager erover waakt dat alleen die gegevens worden meegedeeld 

die in het licht van de doeleinden toereikend, ter zake dienend en niet overdreven zijn (artikel 4, § 1, 

3°, WVP). 
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C.6. Netwerkverbindingen 

 

44. Op basis van de informatie uit de aanvraag blijkt dat er geen netwerkverbindingen op basis van 

het identificatienummer tot stand gebracht zullen worden.  

 

45. 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 deze 

laatsten eveneens gemachtigd werden om dit nummer te gebruiken. 

 

D. BEVEILIGING 

 

D.1. Consulent inzake informatieveiligheid 

 

Aanvrager 

 

46. De identiteit van de consulent inzake informatieveiligheid werd meegedeeld. De betrokkene werd 

reeds door het Comité aanvaard als veiligheidsconsulent in het kader van het dossier waarin de 

beraadslaging RR nr. 45/2009 werden uitgebracht.   

 

47. Kennelijk bestaan er evenmin onverenigbaarheden met eventuele andere werkzaamheden die de 

betrokkene verricht. Bijgevolg kan hij worden aanvaard als veiligheidsconsulent. 

 

Erkende centra voor landbouwvorming  

 

48. In overeenstemming met artikel 10 van de WRR is iedere instelling die gemachtigd wordt om de 

mededeling van informatiegegevens van het Rijksregister te verkrijgen, verplicht een consulent 

inzake informatieveiligheid aan te duiden. Deze moet in staat zijn om in alle onafhankelijkheid de 

informatieveiligheid te beoordelen.  

 

49. De identiteit van de consulent inzake informatieveiligheid wordt meegedeeld aan het Comité.  

 

50. De hiernavolgende preciseringen betreffende de consulent zullen onder meer moeten worden 

verstrekt:  
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• zijn of haar functieprofiel, met aanduiding van zijn of haar plaats in de organisatie, de te 

behalen resultaten en de vereiste competenties;  

• de opleiding die hij of zij heeft genoten of zal genieten;  

• de tijd die hij of zij kan besteden aan de functie van consulent inzake informatieveiligheid;  

• de andere functies die eventueel door de betrokkene worden uitgeoefend en die niet 

onverenigbaar mogen zijn met de functie van consulent inzake informatieveiligheid.  

 

D.2. Informatieveiligheidsbeleid 

 

51. Er zal zowel door de aanvrager als door de erkende centra voor landbouwvorming een 

veiligheidsbeleid moeten worden uitgewerkt dat rekening houdt met de referentiemaatregelen voor 

de beveiliging van elke verwerking van persoonsgegevens die aangenomen werden door de 

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en die beschikbaar zijn op haar 

website. Dit zal in de praktijk omgezet moeten worden zodat de gegevensverwerkingen die 

uitgevoerd worden voor het verwezenlijken van de voormelde doeleinden zowel op organisatorisch 

als op technisch gebied adequaat beveiligd worden. In het bijzonder dient er door de aanvrager in 

een logging systeem te worden voorzien voor de consultaties van het Rijksregister en voor de 

verwerking van de gegevens hieruit voortkomende. Tevens dient de aanbeveling 01/2008 van 24 

september 2008 inzake het toegangs –en gebruikersbeheer in de overheidssector, opgesteld door de 

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, te worden nagevolgd.  

 

D.3. Personen die toegang hebben tot de gegevens/het nummer gebruiken en lijst van 

deze personen 

 

52. Alle personen bij de aanvrager die belast zijn met de behandeling van de dossiers van de 

naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector, en zij die instaan voor de permanente 

monitoring en evaluatie voor de Europese Commissie, zullen toegang hebben tot de gegevens en het 

nummer gebruiken. Bij de erkende centra voor landbouwvorming zullen de personen die in 

communicatie staan met de aanvrager, het nummer gebruiken voor de unieke identificatie van de 

deelnemers en lesgevers.  

 

53. De aanvrager en de erkende centra voor landbouwvorming moeten, zoals voorgeschreven door 

artikel 12 WRR, een lijst opstellen waarop bovenvermelde personen worden opgenomen. Deze lijst 

zal voortdurend geactualiseerd en ter beschikking van het Comité gehouden worden. Zij zal aan het 

Comité worden voorgelegd op eerste verzoek. 
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54. De personen die op deze lijst worden opgenomen moeten daarenboven een verklaring 

ondertekenen waarin zij zich ertoe verbinden de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van de 

informatiegegevens te bewaren. 

 

D.4. Onderaanneming 

 

55. Indien bij de uitvoering van de gegevensverwerkingen voor het voormelde doeleinde 

rapportering aan de Europese Commissie beroep gedaan wordt op een onderaannemer, zal de 

aanvrager zijn samenwerking met een onderaannemer moeten omkaderen door het afsluiten van 

een overeenkomst die voldoet aan de voorschriften van artikel 16 WVP. 

 

OM DEZE REDENEN, 

 

het Comité 

 

1° machtigt het Departement Landbouw en Visserij, onderdeel van het Vlaams ministerie van 

Landbouw en Visserij om voor de doeleinden vermeld in punt B en onder de voorwaarden bepaald in 

deze beraadslaging voor onbepaalde duur: 

• toegang te hebben tot de informatiegegevens vermeld in artikel 3, eerste lid, 1° tot en met 

3°, 5°, 8° - 9° en 13° WRR;  evenals het automatisch ontvangen van de wijzigingen van 

bovenvermelde gegevens; 

• het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken; 

 

Deze machtiging zal slechts uitwerking krijgen voor zover: 

• op basis van de door de gemachtigde verstrekte inlichtingen werd vastgesteld dat voldaan 

werd aan de veiligheidsvereisten vermeld in punt D; 

 

2° machtigt de erkende centra voor landbouwvorming 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; 

 

Deze machtiging zal slechts uitwerking krijgen voor zover :  

• de gemachtigde niet het voorwerp vormt van een intrekking van de vereiste erkenningen; 

het Departement Landbouw en Visserij dient het Comité onmiddellijk te informeren indien 

een erkenning wordt ingetrokken; 

• door de gemachtigde aan het Comité een verbintenis werd overgemaakt zoals vermeld in 

punt A.1.; 
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• op basis van de door de gemachtigde verstrekte inlichtingen werd vastgesteld dat voldaan 

werd aan de veiligheidsvereisten vermeld in punt D; 

 

3° bepaalt dat indien op een later tijdstip een wijziging wordt aangebracht aan de organisatie van 

de informatieveiligheid die een impact kan hebben op de antwoorden die met het 

veiligheidsformulier aan het Comité werden verstrekt (aanstelling van een consulent inzake 

informatieveiligheid en antwoorden op de vragen m.b.t. de organisatie van de veiligheid), het 

Departement Landbouw en Visserij, onderdeel van het Vlaams ministerie van Landbouw en Visserij 

en de erkende centra voor landbouwvorming een nieuwe vragenlijst i.v.m. de stand van de 

informatieveiligheid 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 het Departement Landbouw en Visserij, onderdeel van het 

Vlaams ministerie van Landbouw en Visserij en de erkende centra voor landbouwvorming een 

vragenlijst betreffende de informatieveiligheid stuurt, deze die vragenlijst waarheidsgetrouw moet 

invullen en terugsturen aan het Comité. Dit laatste zal de ontvangst bevestigen en hierop reageren 

indien hiertoe aanleiding bestaat. 

 

 

 

 

Voor de Administrateur m.v., De Voorzitter, 

 

 

 

 

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

 


