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 Verplichtingen voor de verantwoordelijken van de gegevensverwerking 
 

Geachte dames en heren,, 
 
In de omzendbrief van 9 januari 2002 betreffende de toegang tot de informatiegegevens die in het Rijksregister 
van de natuuurlijke personen opgenomen zijn en de maatregelen ter beveiliging van de gegevens  (zie bijlage 1), 
vroeg ik de aandacht van de verantwoordelijken voor de gegevensverwerking bij de overheden en de 
organismen, die wettelijk gemachtigd zijn om toegang te hebben tot het Rijksregister, op de verplichtingen die zij 
moeten naleven, op grond van de bepalingen van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister 
van de natuurlijke personen. 
 
Het lijkt me noodzakelijk opnieuw de verplichting in herinnering te brengen waartoe alle overheden en  
organismen gehouden zijn die gemachtigd zijn het bestand van de natuurlijke personen  bij te werken en/of te 
raadplegen, en die oplegt dat technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd worden die van dien 
aard zijn dat zij, gelet op de vooruitgang van de techniek,de veiligheid, de integriteit, de vertrouwelijkheid en de 
juistheid van de gegevens kunnen waarborgen. Dezelfde verplichting moet nageleefd worden in het kader van de 
toegang tot de BELPIC-toepassing wat de gemeentebesturen aangaat,en bij de raadpleging van het register van 
de identiteitskaarten wat de gemachtigde overheden betreft.  
 
De hogerbedoelde verplichtingen vloeien voort uit de Europese regelgeving en uit de Belgische wetgeving (wet 
van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 
verwerking van persoonsgegevens – Wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een rijksregister van de 
natuurlijke personen).In bijlage 1 vindt u een herinnering van de voornaamste bepalingen die de verplichtingen en 
de regels vastleggen die opgelegd worden aan de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. 
 
De veiligheid is de toestand waarin een informaticasysteem, dat al dan niet verbonden is met een extern 
telecommunicatienetwerk, beveiligd is tegen interne en externe gevaren. 
 
Wat de toegang tot het Rijksregister betreft, moet de beveiliging betrekking hebben op het informatiesysteem dat 
verbonden is met het Rijksregister, t.t.z. alle fysieke en logische elementen van de gegevensverwerking die de  
bestanddelen van het interne netwerk en van de externe netwerken omvatten  via dewelke de 
informaticasystemen of werkstations verbonden zijn, alsmede die databases de beheerd worden door de 
gebruiker. 
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De veiligheidsmaatregelen die aangewend worden moeten het volgende waarborgen: 
- de vertrouwelijkheid: de gegevens van het Rijksregister (en/of deze betreffende de BELPIC-toepassing) 
waartoe toegang verleend wordt mogen geenszins onder de ogen of in de handen vallen van personen die niet 
gemachtigd zijn of die kwade bedoelingen kunnen hebben; 
- de integriteit: de gegevens van het Rijksregister (en/of deze betreffende de BELPIC-toepassing) mogen slechts 
gewijzigd worden op een wettelijke en controleerbare wijze.De wijziging van deze gegevens mag slechts verricht 
worden door de gemachtigde gebruiker. 
NB De aandacht dient gevestigd te worden op mogelijke externe en interne aanvallen 
- authentificatie: elke gegevensbyte die door elke gebruiker, die toegang heeft tot  een informaticasysteem dat 
met het Rijksregister (of met de BELPIC-toepssing) verbonden is, moet geïdentificeerd en geauthentificeerd 
worden. Dat betekent dat moet gecontroleerd worden: 
   - of de gebruiker wel diegene is die hij beweert te zijn; 
   - of elk gegeven dat in een systeem terecht komt, wel degelijk komt van een gemachtigde betrouwbare bron. 
- het boekhoudkundig bijhouden moet verricht worden in de informaticasystemen van het Rijksregister 
en van de gebruiker: 
 elk systeem moet de sporen van de activiteiten bijhouden opdat zij in geval van moeilijkheden zouden kunnen 
gebruikt worden. Dit maakt het mogelijk analyses te verrichten teneinde te begrijpen wat er gebeurd is bij een 
systeem, vooral wanneer dit in opspraak geraakt is. 
 
Bepaalde praktijken of interne slordigheden zijn van dien aard dat zij de vertrouwelijkheid en de integriteit van de 
gegevens in gevaar kunnen brengen (bijvoorbeeld, het feit dat bepaalde werkstations van gebruikers binnen een 
bepaalde overheid of een instelling als systeembeheerders verbonden zijn met het Rijksregister of met de 
BELPIC-toepassing). 
 
Ik ben ervan overtuigd dat zowel de mensen die binnen uw organisatie verantwoordelijk zijn voor de veiligheid 
van de verbinding met het Rijksregister en/of met de BELPIC- toepassing als diegenen die in het kader van de 
uitoefening van hun functie toegang hebben tot de genoemde toepassingen, zich bewust zijn van het zeer groot 
belang van het opleggen en het nauwkeurig naleven van schikkingen en procedures die ertoe strekken om te 
vermijden dat het recht op de bescherming van de persoonlijkse levenssfeer in gevaar zou worden gebracht. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
L.VANNESTE 
Directeur-generaal. 


