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Sectoraal comité van het Rijksregister 

 

 

Beraadslaging RR nr 58/2009 van 9 september 2009 

 

Betreft: Aanvraag van de AD Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt van de FOD Werkgelegenheid, 

Arbeid en Sociaal Overleg opdat de diensten van het Rijksregister gemachtigd zouden worden om de 

gegevens van het Rijksregister en van de bevolkingsregisters te gebruiken voor het uitvoeren van 

een statistische studie over de beschikbaarheidsgraad van sommige gegevens van het Rijksregister 

en van het gegeven “verwantschap” in de bevolkingsregisters van de gemeenten en haar het 

resultaat hiervan mee te delen teneinde de eventuele opportuniteit te onderzoeken om deze 

gegevens en die van de datawarehouse “arbeidsmarkt en sociale bescherming” van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid te gebruiken en aldus te beschikken over een analyse-

instrument om de stratificatiestand van de Belgische arbeidsmarkt te onderzoeken in functie van de 

nationaliteit en/of de etnische afstamming (RN/MA/09/050)  

 

 

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 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg ontvangen op 

23/07/2009;   
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Gelet op de aanvraag van het technisch en juridisch advies gericht aan de Federale Overheidsdienst 

Binnenlandse Zaken op 21/08/2009;   

 

Gelet op het technisch en juridisch advies ontvangen op 09/09/2009;   

 

Gelet op het verslag van de Voorzitter; 

 

Beslist op 9 september 2009, na beraadslaging, als volgt: 

 

I. ONDERWERP EN CONTEXT VAN DE AANVRAAG 

 

De AD Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 

(hierna “de aanvrager”) maakt, samen met het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor 

racismebestrijding en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ), deel uit van een werkgroep 

die ermee belast is te onderzoeken hoe een statistisch instrument kan ingevoerd worden dat toelaat 

statistieken op te stellen van het integratieniveau van personen van vreemde origine in de Belgische 

arbeidsmarkt (analyse van de eventuele mogelijkheid om in de datawarehouse “arbeidsmarkt” van 

de KSZ een aantal variabelen betreffende de origine van een persoon in te voeren,…). Hij wenst 

vanwege de diensten van het Rijksregister de analyse te bekomen van de beschikbaarheidsgraad 

van de gegevens van in het Rijksregister ingeschreven personen en van hun ouders betreffende het 

land van herkomst, de oorspronkelijke nationaliteit en de huidige nationaliteit. 

 

In het licht van deze elementen impliceert de aanvraag dat de gemeenten verplicht zullen worden 

andere gegevens mee te delen dan deze die gecentraliseerd zijn in het Rijksregister, met name deze 

betreffende de afstamming die bijgehouden worden in de bevolkingsregisters (artikel 16, eerste lid, 

12° van de WRR). 

 

II. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG 

 

A. VOORAFGAANDE OPMERKING 

 

A.1. Het Comité verduidelijkt dat de huidige beraadslaging enkel betrekking heeft op de 

gegevensverwerking die de diensten van het Rijksregister op vraag van de aanvrager zullen moeten 

uitvoeren, met name het opstellen van statistieken betreffende de beschikbaarheidsgraad van 

sommige gegevens van het Rijksregister en van een gedeelte van de informatie “afstamming” uit de 

bevolkingsregisters alsook de mededeling van de resultaten van de analyse aan de aanvrager onder 

de vorm van een tabel met samengevoegde en geanonimiseerde gegevens. 

.

.

. 

 .

.

. 
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Het Comité spreekt zich niet uit over de wettigheid van de eventuele integratie van de variabelen 

betreffende de etnische afstamming in de datawarehouse “arbeidsmarkt” van de Kruispuntbank van 

de Sociale Zekerheid. De aanvrager heeft verduidelijkt dat de onderhavige aanvraag een 

voorbereiding vormt voor de beslissingen die in dit raam moeten genomen worden. Indien de 

werkgroep die belast is met de invoering van een statistisch instrument dat toelaat statistieken op te 

stellen van het integratieniveau van personen van vreemde origine in de Belgische arbeidsmarkt zou 

kiezen voor deze integratie in de schoot van de datawarehouse “arbeidsmarkt”, zal dit het 

onderwerp moeten vormen van een afzonderlijke aanvraag bij het Comité. 

 

A.2. In dit opzicht vestigt het Comité de aandacht van de aanvrager en van de werkgroep belast 

met het onderzoeken van de implementatiemodaliteiten van een instrument dat etnische statistieken 

zou mogelijk maken en waarvan de aanvrager deel uitmaakt, op het feit dat artikel 5 van de wet van 

15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid 

de inzameling van gegevens voor mededeling door de KSZ voor onderzoeksdoeleinden beperkt tot 

de sociale gegevens van de instellingen van sociale zekerheid. 

 

A.3. Persoonsgegevens met betrekking tot het ras of de etnische afstamming vormen gevoelige 

gegevens in de zin van de privacywet. Hun verwerking is in principe verboden behoudens in de 

gevallen, opgesomd in artikel 6, §2 van de WVP. 

 

A.4. Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding zou in voorkomend geval 

de rol kunnen vervullen van verantwoordelijke voor de verwerking van de in de toekomst uit te 

voeren etnische statistieken. Artikel 6, §2, littera k van de WVP laat inderdaad de verwerking van 

dergelijke gevoelige gegevens toe wanneer de verwerking verricht wordt door een vereniging met 

rechtspersoonlijkheid of een instelling van openbaar nut die als hoofddoel de verdediging van de 

rechten van de mens en van de fundamentele vrijheden hebben – wat het geval is van het Centrum 

voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding - voor de verwezenlijking van dat doel, op 

voorwaarde dat voor de verwerking een machtiging is verleend door de Koning bij een in 

Ministerraad overlegd besluit, na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer. De wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen 

en voor racismebestrijding heeft aan dit laatste rechtspersoonlijkheid verleend en heeft het 

gemachtigd alle studies en onderzoeken uit te voeren die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van 

zijn opdracht. Het Centrum zag overigens zijn bevoegdheden uitgebreid door de wet van 10 mei 

2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie. 

 

In het raam van de uitvoering van dit statistisch onderzoek zouden de noodzakelijke en relevante 

gegevens over de arbeidsmarkt van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid door een 

onafhankelijke derde organisatie kunnen gekoppeld worden met de relevante gegevens van het 
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Rijksregister en de bevolkingsregisters en dit nauwgezet gedurende de tijd die nodig is voor het 

opmaken van de staat van etnische diversificatie op de Belgische arbeidsmarkt. Indien nodig zou 

kunnen overgegaan worden tot een codering van de gekoppelde gegevens en zouden de 

ontcijferingstabellen bijgehouden worden gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor het 

uitvoeren van dit onderzoek. 

 

B. TOEPASSELIJKE WETGEVING 

 

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

 

Overeenkomstig artikel 5, eerste lid, 1°, 2° van de WRR kan de toegang tot of de machtiging om 

mededeling te krijgen van de bij artikel 3, eerste en tweede lid van de WRR bedoelde 

informatiegegevens en om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken door het 

Comité verleend worden aan "aan de Belgische openbare overheden voor de informatiegegevens die 

zij gemachtigd zijn te kennen uit hoofde van een wet, een decreet of een ordonnantie" alsook 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". 

 

Artikel 16, 1ste lid, 12° van de WRR voorziet overigens dat wanneer een in artikel 5 van de WRR 

bedoelde instelling andere gegevens vraagt dan deze vermeld in artikel 3 van de WRR, het Comité 

de gemeenten kan verplichten deze gegevens te verstrekken door tussenkomst van het 

Rijksregister; de aldus verstrekte gegevens worden niet in het Rijksregister  bewaard. 

 

Sinds enkele jaren wordt de invoering aangemoedigd van een proactief beleid dat discriminatie 

bestrijdt en gelijkheid bevordert. Ingevolge de Europese Richtlijnen 2000/43/EG1 en 2000/78/EG2, 

heeft de federale wetgever de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van 

discriminatie aangenomen. Uit deze wet blijkt dat algemene statistieken over de situatie van de 

groep waartoe het slachtoffer van de discriminatie behoort of feiten van algemene bekendheid ter 

beschikking van de betrokken actoren moeten gesteld worden3. 

 

Krachtens artikel 2 van het Koninklijk besluit van 3 februari 2002 is de FOD Werkgelegenheid, Arbeid 

en Sociaal Overleg onder meer belast met de voorbereiding, de bevordering en de uitvoering van 

het beleid inzake werkgelegenheid, regulering van de arbeidsmarkt en de werkloosheidsverzekering; 

                                                

1 Richtlijn 2000/43/EG van de Raad van 29 juni 2000 houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van 
personen ongeacht ras of etnische afstamming 

2 Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in 
arbeid en beroep 

3 Artikel 28, §3 van de voormelde wet van 10 mei 2007 
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de voorbereiding, de bevordering en de uitvoering van het beleid inzake gelijkheid; de sensibilisering 

van de verschillende actoren in de sociale en economische wereld betreffende de humanisering van 

de arbeid en de uitdieping van het sociale Europa. 

 

Uit het “Werkgelegenheidsplan 2009” van de Minister van Werk blijkt dat maatregelen moeten 

genomen worden om de tewerkstellingsgraad van immigranten te verhogen en dat hiertoe 

instrumenten moeten voorzien worden die toelaten de discriminatoire realiteit beter te onderkennen. 

 

Uit wat voorafgaat blijkt dat de onderhavige aanvraag van de AD Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt 

ontvankelijk is. 

 

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

 

De informatiegegevens en het identificatienummer van het Rijksregister vormen persoonsgegevens. 

Artikel 4, §1, 2° van de WVP vereist van iedere verantwoordelijke voor de verwerking dat hij slechts 

persoonsgegevens inzamelt voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde 

doeleinden. 

 

C. FINALITEIT 

 

Het door de aanvrager nagestreefde doeleinde bestaat uit het vaststellen van de beschikbaarheid 

van sommige gegevens uit het Rijksregister alsook uit de bevolkingsregisters. Teneinde de impact te 

kunnen analyseren van de oorsprong van personen op hun integratie in de arbeidsmarkt wenst de 

aanvrager te beschikken over statistieken over hun oorsprong. Indien deze gegevens betreffende de 

oorsprong over een voldoende lange periode beschikbaar zijn, zou de aanvrager de 

koppelingsmodaliteiten onderzoeken met gegevens betreffende de situatie van werknemers die 

beschikbaar zijn in de datawarehouse arbeidsmarkt die beheerd wordt door de Kruispuntbank van de 

sociale zekerheid. 

 

De onderhavige, door de aanvrager beoogde verwerking beoogt enkel een bijwerking van de 

beschikbaarheidsgraad van de noodzakelijke gegevens uit het Rijksregister en de bevolkingsregisters 

alsook hun relevantie voor het opmaken van een staat van de diversificatiegraad op de Belgische 

arbeidsmarkt. 

 

De aanvrager heeft verduidelijkt dat de gegevens die hem door de diensten van het Rijksregister in 

dit raam zullen worden verstrekt, niet gebruikt zullen worden voor een socio-economisch onderzoek 

of voor andere doeleinden. 
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Het Comité neemt hiervan akte en stelt vast dat gelet op de overwegingen vervat onder punt B.1, 

het doeleinden van de onderhavige gevraagde verwerking welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en 

gerechtvaardigd is in de zin van de artikelen 4, §1, 2° en 5 van de WVP. 

 

Het Comité verduidelijkt dat deze vaststelling geen afbreuk doet aan haar latere beslissing (noch 

eventueel aan deze van een ander bevoegd Sectoraal comité) aangaande de modaliteiten van de 

gegevensverwerking die in voorkomend geval zullen voorzien worden om de gegevens betreffende 

de oorsprong te koppelen met socio-economische gegevens betreffende de beroepssituatie. 

 

D.  PROPORTIONALITEIT 

 

Artikel 4 § 1, 3° van de WVP voorziet dat deze persoonsgegevens toereikend, ter zake dienend en 

niet overmatig moeten zijn, uitgaande van de doeleinden waarvoor zij worden verkregen of 

waarvoor zij verder worden verwerkt.  

 

De aanvrager vraagt geen gegevens van het Rijksregister maar anonieme informatie afkomstig van 

een statistisch onderzoek dat door de diensten van het Rijksregister werd uitgevoerd naar de 

beschikbaarheid van sommige gegevens van het Rijksregister en sommige gegevens meegedeeld 

door de gemeenten aan de diensten van het Rijksregister. 

 

De statistische informatie die de aanvrager wenst te ontvangen impliceert niettemin dat een 

verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd door de diensten van het Rijksregister. 

 

D.1. Betreffende de gegevens 

 

D.1.1. De aanvrager wenst te beschikken over een tabel met anonieme gegevens waarin de 

volgende samengevoegde variabelen worden gekruist en het aantal personen wordt vermeld dat 

behoort tot de hiernavolgende categorieën: 

 leeftijdsklasse (van 0 tot 19 jaar, 20 tot 39 jaar, 40 tot 59 jaar, 60 jaar en ouder en leeftijd 

onbekend), 

 woonplaats (Brussels Hoofdstedelijk Gewest; Vlaams Gewest behalve Antwerpen, Gent en 

Mechelen; Antwerpen, Gent en Mechelen; Waals Gewest behalve Luik, Charleroi en Bergen; 

Luik, Charleroi, Bergen, onbekend), 

 eerste nationaliteit per klasse van het type Belg, niet-Belg – EU-27, niet-Belg – niet EU-27, 

onbekend) 

 geboortestreek of –land (België, buiten België – binnen EU-27, buiten EU-27, onbekend) 

 periode van inschrijving in het Rijksregister (voor 1971, tussen 1971 en 1980, na 1980, 

onbekend) 
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 periode van verwerving van de Belgische nationaliteit (had steeds de Belgische nationaliteit, 

vreemde nationaliteit, Belgische nationaliteit verworven voor 1980, Belgische nationaliteit 

verworven na 1980, onbekend) 

 eerste nationaliteit van de vader per klasse van het type Belg, niet-Belg – EU-27, niet-Belg – 

niet EU-27, vader onbekend, nationaliteit van de vader onbekend 

 geboortestreek of –land van de vader (België, buiten België – binnen EU-27, buiten EU-27, 

vader onbekend, geboorteland van de vader onbekend) 

 periode van inschrijving van de vader in het Rijksregister (voor 1971, tussen 1971 en 1980, 

na 1980, vader onbekend, datum van inschrijving van de vader in het Rijksregister 

onbekend) 

 verwerving van de Belgische nationaliteit door de vader, gerangschikt volgens de volgende 

categorieën: had steeds de Belgische nationaliteit, van vreemde nationaliteit, verkreeg de 

Belgische nationaliteit voor 1980, verkreeg de Belgische nationaliteit na 1980, vader 

onbekend, datum verwerving van de Belgische nationaliteit onbekend 

 eerste nationaliteit van de moeder per klasse van het type Belg, niet-Belg – EU-27, niet-Belg 

– niet EU-27, moeder onbekend, nationaliteit van de moeder onbekend 

 geboortestreek of –land van de moeder (België, buiten België – binnen EU-27, buiten EU-27, 

moeder onbekend, geboorteland van de moeder onbekend) 

 periode van inschrijving van de moeder in het Rijksregister (voor 1971, tussen 1971 en 

1980, na 1980, moeder onbekend, datum van inschrijving van de moeder in het 

Rijksregister onbekend) 

 verwerving van de Belgische nationaliteit door de moeder, gerangschikt volgens de volgende 

categorieën: had steeds de Belgische nationaliteit, van vreemde nationaliteit, verkreeg de 

Belgische nationaliteit voor 1980, verkreeg de Belgische nationaliteit na 1980, vader 

onbekend, datum verwerving van de Belgische nationaliteit onbekend 

 

De categorie “onbekend” zal toelaten de beschikbaarheidsgraad van gegevens betreffende de 

oorsprong van personen te onthullen en het totaal van personen die ingeschreven zijn in het 

Rijksregister. Het resultaat van de analyse door de diensten van het Rijksregister dat hij wenst te 

verkrijgen zou bestaan uit een tabel met anonieme gegevens zoals bijgevoegd bij onderhavige 

beraadslaging. 

 

De gegevens die in dit raam door de diensten van het Rijksregister zullen moeten verwerkt worden 

zijn de volgende: 

 geboorteplaats en –datum (artikel 3, 1ste lid, 2° WRR) 

 nationaliteit (artikel 3, 1ste lid, 4° WRR) 

 hoofdverblijfplaats (artikel 3, 1ste lid, 5° WRR) 
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 informatie betreffende de afstamming wordt bewaard in de bevolkingsregisters die 

bijgehouden worden door de gemeenten. De identificatie van de ouder(s) maakt 

hiervan deel uit (artikel 16, 1ste lid, 12° WRR) 

 

De historiek van de opeenvolgende wijzigingen die aangebracht werden aan deze gegevens wordt 

eveneens gevraagd voor het opstellen van de statistische tabel. De aanvrager vraagt dat de door de 

historiek gedekte periode zou teruggaan tot 1850 teneinde de oorsprong van de bevolking, 

waaronder oudere mensen, te kunnen achterhalen. 

 

D.1.2. De statistische tabel die de aanvrager wenst te bekomen vanwege de diensten van het 

Rijksregister lijkt geen overmatige informatie te bevatten in het licht van het beoogde doeleinde. Het 

Comité stelt overigens vast dat de statistische informatie die onder de vorm van een tabel aan de 

aanvrager zal meegedeeld worden, geen persoonsgegevens bevat maar samengesteld is uit 

anonieme gegevens. De gevraagde categorieën gegevens zijn inderdaad voldoende ruim om een 

heridentificatie van de betrokkenen ondenkbaar te maken. 

 

D.1.3. Voor het opstellen van de gevraagde statistische tabel lijkt de historiek van de wijzigingen die 

aangebracht werden aan de gegevens evenwel enkel relevant voor het gegeven “nationaliteit”. Wat 

de gevraagde periode van de historiek betreft merkt het Comité op dat de noodzakelijke periode 

waarin zich wijzigingen hebben voorgedaan op het gebied van de nationaliteit van een persoon, niet 

vooraf met zekerheid kan worden bepaald aangezien zij afhankelijk is van iedere feitelijke situatie. 

 

D.1.4. Gelet op wat voorafgaat meent het Comité dat de mededeling door de diensten van het 

Rijksregister van een statistische tabel met samengevoegde gegevens zoals beschreven onder punt 

D.1.1. en dit met behulp van de gegevens vermeld in artikel 3, 1ste lid, 2°, 4° en 5° van de WRR met 

inbegrip van de nuttige historiek van wijzigingen aangebracht aan het gegeven “nationaliteit” en de 

identificatie van de ouders vervat in het informatietype “afstamming” van de bevolkingsregisters, 

voor het verwezenlijken van het voormelde doeleinde conform is aan artikel 4, §1, 3° van de WVP. 

 

D.2. Betreffende de frequentie en de duur waarvoor het gebruik van het 

rijksregisternummer wordt gevraagd 

 

D.2.1. De aanvrager wenst over een eenmalige toegang tot de informatiegegevens van het 

Rijksregister te beschikken. 

 

D.2.2. Het Comité stelt vast deze eenmalige toegang volledig strookt met het gericht karakter van 

het beoogde doeleinde (het uitvoeren van een eenmalige test om de beschikbaarheid en de kwaliteit 

van de gegevens te controleren); Dit is conform aan artikel 4, § 1, 3° van de WVP. 
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D.2.3. De toegang en het gebruik van de gegevens van het Rijksregister worden gevraagd voor de 

duur van een jaar. 

 

In dit verband stipt de aanvrager aan dat deze periode van een jaar hem zal toelaten de resultaten 

te analyseren en een beslissing te nemen aangaande de eventuele invoering van deze gegevens in 

de datawarehouse “arbeidsmarkt en sociale bescherming”. 

 

Het Comité herinnert eraan dat het zich niet uitspreekt over de eventuele integratie van de bedoelde 

gegevens in de datawarehouse “arbeidsmarkt en sociale bescherming” en stelt vast dat voor de 

verwezenlijking van een eenmalige test naar de beschikbaarheid, een machtiging voor onbepaalde 

duur gepast is (artikel 4, §1, 3° van de WVP). 

 

D.3. Betreffende de bewaringstermijn 

 

De aanvrager verduidelijkte dat de beoogde bewaringstermijn van de gegevens een jaar bedraagt.  

 

Het Comité neemt hiervan akte maar vestigt niettemin de aandacht van de aanvrager op het feit dat 

een bewaringstermijn slechts vooraf moet bepaald worden wanneer de gegevens bewaard worden 

onder een vorm die de identificatie van de betrokkenen toelaat. Zulks lijkt in casu niet het geval. 

 

D.4. Intern gebruik en/of mededeling aan derden 

 

Uit de door de aanvrager meegedeelde inlichtingen blijkt dat de gegevens zullen gebruikt worden 

door de werkgroep, samengesteld uit de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, het 

Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding en de KSZ in de mate dat deze 

werkgroep ermee belast is te onderzoeken hoe een statistisch instrument kan ingevoerd worden dat 

toelaat statistieken op te stellen van het integratieniveau van personen van vreemde origine in de 

Belgische arbeidsmarkt. 

 

Dergelijke mededelingen lijken aanvaardbaar. In ieder geval gaat het om anonieme gegevens. 

 

E. VEILIGHEID 

 

E.1. Consulent voor informatieveiligheid 

 

Artikel 10 WRR verplicht iedere instantie die toegang tot of mededeling van de informatiegegevens 

van het Rijksregister verkrijgt om een consulent inzake informatieveiligheid aan te stellen. 
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De identiteit van de consulent inzake informatieveiligheid werd aan het Comité meegedeeld. Volgens 

de aanvraag en de verstrekte inlichtingen kan de betrokkene aanvaard worden als consulent inzake 

informatieveiligheid. 

 

E.2. Het informatieveiligheidsbeleid 

 

Uit de door de aanvrager meegedeelde stukken blijkt dat hij over een veiligheidsbeleid beschikt 

evenals over een plan in toepassing ervan.  

 

Het Comité neemt hiervan akte. 

 

E.3. Personen die toegang hebben tot de gegevens en lijst van deze personen 

 

Uit de aanvraag blijkt dat binnen de Directie studies, statistieken en evaluatie van de aanvrager 

enkel de statistici die zullen belast worden met de analyse van het resultaat van de test, toegang 

zullen krijgen tot dit resultaat dat overigens bestaat uit anonieme gegevens.  

 

E.4. Gegevens afkomstig uit de bevolkingsregisters van de gemeenten. 

 

Wat de gegevensverwerking betreft die zal uitgevoerd worden op het niveau van de diensten van 

het Rijksregister, vestigt het Comité de aandacht van de diensten van het Rijksregister op de 

voorschriften van artikel 16, 1ste lid, 12° van de WRR die de bewaring van andere gegevens dan 

deze bedoeld in artikel 3 WRR in het Rijksregister verbiedt. De noodzakelijke gegevens afkomstig uit 

het informatietype “afstamming” van de bevolkingsregisters van de gemeenten die zullen moeten 

verwerkt worden voor het verwezenlijken van de gevraagde tabel met anonieme statistische 

gegevens zullen dus niet gecentraliseerd mogen worden in de databank “Rijksregister” die 

samengesteld is uit al de gegevens bedoeld in artikel 3 van de WRR.  

 

 

OM DEZE REDENEN 

 

Het Comité 

 

1° machtigt de aanvrager om met het oog van de verwezenlijking van het onder punt B vermelde 

doeleinde en onder de in onderhavige beraadslaging gestelde voorwaarden, een tabel met 

geanonimiseerde gegevens (waarvan een voorbeeld gevoegd is bij onderhavige beraadslaging) te 
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ontvangen van de diensten van het Rijksregister waarin de hiernavolgende samengevoegde 

gegevens worden gekruist en het aantal personen in iedere categorie wordt vermeldt: 

 leeftijdsklasse (van 0 tot 19 jaar, 20 tot 39 jaar, 40 tot 59 jaar, 60 jaar en ouder en leeftijd 

onbekend), 

 woonplaats (Brussels Hoofdstedelijk Gewest; Vlaams Gewest behalve Antwerpen, Gent en 

Mechelen; Antwerpen, Gent en Mechelen; Waals Gewest behalve Luik, Charleroi en Bergen; 

Luik, Charleroi, Bergen, onbekend), 

 eerste nationaliteit per klasse van het type Belg, niet-Belg – EU-27, niet-Belg – niet EU-27, 

onbekend) 

 geboortestreek of –land (België, buiten België – binnen EU-27, buiten EU-27, onbekend) 

 periode van inschrijving in het Rijksregister (voor 1971, tussen 1971 en 1980, na 1980, 

onbekend) 

 periode van verwerving van de Belgische nationaliteit (had steeds de Belgische nationaliteit, 

vreemde nationaliteit, Belgische nationaliteit verworven voor 1980, Belgische nationaliteit 

verworven na 1980, onbekend) 

 eerste nationaliteit van de vader per klasse van het type Belg, niet-Belg – EU-27, niet-Belg – 

niet EU-27, vader onbekend, nationaliteit van de vader onbekend 

 geboortestreek of –land van de vader (België, buiten België – binnen EU-27, buiten EU-27, 

vader onbekend, geboorteland van de vader onbekend) 

 periode van inschrijving van de vader in het Rijksregister (voor 1971, tussen 1971 en 1980, 

na 1980, vader onbekend, datum van inschrijving van de vader in het Rijksregister 

onbekend) 

 verwerving van de Belgische nationaliteit door de vader, gerangschikt volgens de volgende 

categorieën: had steeds de Belgische nationaliteit, van vreemde nationaliteit, verkreeg de 

Belgische nationaliteit voor 1980, verkreeg de Belgische nationaliteit na 1980, vader 

onbekend, datum verwerving van de Belgische nationaliteit onbekend 

 eerste nationaliteit van de moeder per klasse van het type Belg, niet-Belg – EU-27, niet-Belg 

– niet EU-27, moeder onbekend, nationaliteit van de moeder onbekend 

 geboortestreek of –land van de moeder (België, buiten België – binnen EU-27, buiten EU-27, 

moeder onbekend, geboorteland van de moeder onbekend) 

 periode van inschrijving van de moeder in het Rijksregister (voor 1971, tussen 1971 en 

1980, na 1980, moeder onbekend, datum van inschrijving van de moeder in het 

Rijksregister onbekend) 

 de Belgische nationaliteit, van vreemde nationaliteit, verkreeg de Belgische nationaliteit voor 

1980 verwerving van de Belgische nationaliteit door de moeder, gerangschikt volgens de 

volgende categorieën: had steeds, verkreeg de Belgische nationaliteit na 1980, vader 

onbekend, datum verwerving van de Belgische nationaliteit onbekend 
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De diensten van het Rijksregister worden bijgevolg in dit raam gemachtigd om onder de in 

onderhavige beraadslaging gestelde voorwaarden de hiernavolgende gegevens te verwerken voor de 

verwezenlijking van dit statistisch onderzoek, de historiek van de aan het gegeven “nationaliteit” 

aangebrachte wijzigingen inbegrepen: 

 geboorteplaats en –datum (artikel 3, 1ste lid, 2° WRR) 

 nationaliteit (artikel 3, 1ste lid, 4° WRR) 

 hoofdverblijfplaats (artikel 3, 1ste lid, 5° WRR) 

 informatie betreffende de afstamming wordt bewaard in de bevolkingsregisters die 

bijgehouden worden door de gemeenten. De identificatie van de ouder(s) maakt 

hiervan deel uit (artikel 16, 1ste lid, 12° WRR) 

 

 

 

 

Voor de Administrateur m.v., De Voorzitter, 

 

 

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