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Sectoraal comité van het Rijksregister 

 

 

Beraadslaging RR nr 63/2015 van 21 oktober 2015 

 

 

 

 

Betreft: aanvraag van Eandis cvba om toegang te verkrijgen tot de informatiegegevens van het 

Rijksregister en om het Rijksregisternummer te gebruiken met het oog op de bijkomende 
leveranciersrollen als distributienetbeheerder (RN-MA-2015-480) (Opgeheven bij beraadslaging 

RR nr. 84/2016) 

 

 

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 Eandis cvba, ontvangen op 09/09/2015;   

 

Gelet op de bijkomende informatie, verstrekt op 29/09/2015 en op 12/10/2015; 

 

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

Binnenlandse Zaken op 21/09/2015;   
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Gelet op het technisch en juridisch advies ontvangen op 21/10/2015;   

 

Gelet op het verslag van de Voorzitter; 

 

Beslist op 21 oktober 2015, na beraadslaging, als volgt: 
 

I. VOORWERP VAN DE AANVRAAG 
 

1. Eandis, hierna de aanvrager, wenst met het oog op de vervulling van zijn rol als 

uitzonderingsleverancier gemachtigd te worden om: 

 

• toegang te verkrijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister vermeld in artikel 3, 
eerste lid, 1°- 3°, 5°, 6° (niet plaats van overlijden), 8°, 9° en 13°, WRR evenals tot de 

historiek van de gegevens vermeld in artikel 3, eerste lid, 5°, 8° en 13°, WRR; 

• op geautomatiseerde wijze de mededeling ontvangen van wijzigingen van de gegevens 
vermeld in artikel 3, eerste lid, 1°, 5°, 6° (niet plaats van overlijden), 8°, 9° en 13°, WRR; 

• het Rijksregisternummer te gebruiken. 
 

2. Als sociale leverancier1 beschikt de aanvrager reeds over een toegang tot het Rijksregister 

en gebruikt hij het Rijksregisternummer (beraadslagingen RR nr. 15/2005 van 4 mei 2005 en 

74/2009 van 23 december 2009). Voor zijn activiteit als sociale leverancier wenst de aanvrager: 

 

• toegang tot het gegeven vermeld in artikel 3, eerste lid, 13°, WRR; 

• toegang tot de historiek van de naam en het adres van bepaalde toegangspunten; 

• op geautomatiseerde wijze de mededeling ontvangen van wijzigingen van de gegevens tot 

dewelke hij toegang heeft. 

 
3. Deze machtiging werd verleend op basis van artikel 5, eerste lid, 2°, WRR omwille van het 

feit dat de aanvrager met een aantal taken van algemeen belang werd belast. 

 

II. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG 
 

4. Gelet op het feit dat de aanvrager reeds gemachtigd is kan het onderzoek van het Comité 

zich ertoe beperken na te gaan of:  

 

                                                
1 Nakomen van de sociale openbare dienstverplichtingen die decretaal worden opgelegd aan de distributienetbeheerders en 
met het oog op de automatische toepassing van maximumprijzen aan beschermde residentiële afnemers. 
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• de doeleinden waarvoor de toegang wordt gevraagd welbepaald, uitdrukkelijk omschreven 
en gerechtvaardigd zijn (artikel 4, § 1, 2°, WVP) en vallen binnen een taak van algemeen 

belang; 

• de gegevens tot dewelke toegang en waarvan geautomatiseerde mededeling wordt 
gevraagd en het gebruik van het Rijksregisternummer in het licht van het doeleinde 

toereikend, ter zake dienend en niet overmatig zijn (artikel 4, § 1, 3°, WVP). 

 

A. DOELEINDEN 
 

5. Artikel 4.2.1, § 1, Energiedecreet2 belast de VREG3 (Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- 

en Gasmarkt) met het opstellen van een apart technisch reglement voor het beheer van het 

elektriciteitsdistributienet, het aardgasdistributienet en het plaatselijk vervoernet van elektriciteit. 

Krachtens § 2 van voormeld artikel bevatten de technische reglementen onder meer de regels die 
opgelegd zijn aan leveranciers en netbeheerders bij klant- of leverancierswissels, verhuizing, 
bewoning naar een nieuwe of verzegelde woning, verzegeling, afsluiting, de beëindiging van een 
leveringscontract, de opname en rechtzetting van meterstanden en de allocatie en reconciliatie, 
inclusief de financiële verrekeningen tussen marktpartijen. Deze reglementen worden goedgekeurd 

door de Vlaamse Regering. 

 

6. Ingevolge de bepalingen van het technisch reglement distributie elektriciteit en het 

technisch reglement distributie gas4 die door de aanvrager in de aanvraag worden vermeld: 
 

a) is hij als distributienetbeheerder verplicht tussen te komen bij: 

• problematische verhuizen van gebruikers (artikel IV.2.2.5 Technisch Reglement 
Elektriciteit en artikel IV.2.3.4 Technisch Reglement Gas); 

• de opzegging van het contract door een commerciële leverancier om een andere 

reden dan wanbetaling (artikel IV.2.2.7 Technisch Reglement Elektriciteit en artikel 

IV.2.3.6 Technisch Reglement Gas); 

• de opzegging van het contract van een niet-huishoudelijke afnemer door de 

leverancier, meestal omwille van wanbetaling (artikel IV.2.2.9 Technisch Reglement 

Elektriciteit en artikel IV.2.3.8 Technisch Reglement Gas, evenals artikel IV.4.5.2 
e.v. Technisch Reglement Elektriciteit en artikel IV.4.4.2 Technisch Reglement Gas); 

b) staat hij in voor het rechtzetten van fouten in het toegangsregister. 

 

                                                
2 Decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid. 
3 Is een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap (artikel 1.1.3, 132°, Energiedecreet) 
4 De herziene versies van deze reglementen werden op 25/05/2012 goedgekeurd door de Vlaamse Regering en 
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 14/11/2012. Ze traden in werking op 24/11/2012. 
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A.1. Problematische verhuis 
 

7. In het onder a) vermelde geval - bijvoorbeeld: een gebruiker verhuist zonder zijn leverancier 

te verwittigen, een nieuwe gebruiker, die geen contract heeft met de leverancier die aan het 

afnemingspunt blijft leveren, neemt zijn intrek en verbruikt elektriciteit/gas zonder dat hij een 
contract heeft met die leverancier of heeft wel een contract maar voor een ander afnamepunt - zal 

de aanvrager voor dat afnamepunt verplicht als “uitzonderingsleverancier” optreden in afwachting 

dat de situatie m.b.t. het afnamepunt wordt geregulariseerd. De aanvrager verricht een 

administratief onderzoek met het oog op de regularisatie.   

 

8. Het Comité stelt vast dat: 

 

• de verplichte tussenkomst van de aanvrager ertoe bijdraagt om de contractuele relatie(s) 
van een afnemer met een commerciële leverancier af te ronden/op te starten. Op zich 

genomen is deze activiteit geen taak van algemeen belang. Daar staat tegenover dat de 

aanvrager, in afwachting dat de situatie wordt uitgeklaard, verplicht is om stroom te blijven 

leveren aan het afnamepunt zodat de nieuwe gebruiker, na het problematische vertrek van 
de vorige gebruiker, niet zonder elektriciteit of gas komt te zitten. In de huidige samenleving 

kan het verzekeren van elektriciteits- of gasvoorziening aan een burger in afwachting dat 

een contractuele situatie wordt uitgeklaard, als een taak van algemeen belang worden 

bestempeld. 

• het een welbepaald en uitdrukkelijk omschreven doeleinde (artikel 4, § 1, 2°, WVP) is. Het is 
tevens gerechtvaardigd vermits de verwerkingen van persoonsgegevens die eruit 

voortspruiten gestoeld zijn op artikel 5, eerste lid, c), WVP.  

 

A.2. Leverancier zegt het contract van een huishoudelijke afnemer op 
 

9. Een leverancier kan een einde stellen aan een contract met een van zijn klanten 

(gebruikers) bijvoorbeeld omdat die een gering verbruik heeft en bijgevolg niet commercieel 
interessant is. Zolang dergelijke gebruiker geen onderdak vindt bij een andere commerciële 

leverancier, is de aanvrager reglementair verplicht als zijn energieleverancier te fungeren zodat de 

betrokkene omwille van louter commerciële overwegingen, of redenen die geen verband houden 

met een contractuele wanprestatie niet zonder energie valt.  

 

10. Het Comité stelt vast dat: 

 

• wanneer een commerciële leverancier een einde stelt aan een contract, hetzij uit louter 
commerciële overwegingen, hetzij om een andere reden die vreemd is aan een contractuele 
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wanprestatie in hoofde van de gebruiker deze laatste, niet langer gas of elektriciteit zou 

ontvangen. De verplichting van de aanvrager om in dergelijke situatie de  elektriciteits- of 

gasvoorziening aan een burger verder te verzorgen  kan als een taak van algemeen belang 

worden beschouwd. 

• het een welbepaald en uitdrukkelijk omschreven doeleinde (artikel 4, § 1, 2°, WVP) is. Het is 
tevens gerechtvaardigd vermits de verwerkingen van persoonsgegevens die eruit 

voortspruiten gestoeld zijn op artikel 5, eerste lid, c), WVP.  

 

A. 3. Opzegging van het contract door de leverancier van een niet-huishoudelijke 
afnemer 
 

11. Dit is meestal gelieerd aan de wanbetaling van een niet-huishoudelijke afnemer. De 

aanvrager kan in deze situatie – dixit de aanvraag - het toegangspunt afsluiten. Het gebeurt echter 

dat de leverancier dit scenario foutief gebruikt met als gevolg dat de aanvrager ten onrechte een 

huishoudelijk punt afsluit wat nefast is voor de betrokken gebruikers. Vooraleer tot dergelijke actie 

over te gaan wenst de aanvrager voor alle zekerheid voorafgaandelijk te controleren of er geen 

huishoudelijke gebruikers gedomicilieerd zijn op het adres horend bij het afnamepunt. Indien dat het 
geval is, krijgt de betrokkene de gelegenheid met een nieuwe leverancier een contract aan te gaan 

(in afwachting fungeert de aanvrager als uitzonderingsleverancier) of zal desgevallend het scenario 

waarbij de aanvrager optreedt als sociale leverancier, in werking treden.  

 

12. Het Comité stelt vast dat: 

 

• de aanvrager met de beoogde controle de continuïteit van de energievoorziening van  een 
huishoudelijke gebruiker wenst te verzekeren wat als een taak van algemeen belang kan 

worden beschouwd. 

• het een welbepaald en uitdrukkelijk omschreven doeleinde (artikel 4, § 1, 2°, WVP) is. Het is 
tevens gerechtvaardigd vermits de verwerkingen van persoonsgegevens die eruit 

voortspruiten gestoeld zijn op artikel 5, eerste lid, c), WVP.  

 

A.4. Rechtzetten van fouten in het toegangsregister 
 
13. De artikelen IV.2.2.13 Technisch Reglement Elektriciteit en IV.2.3.12 Technisch Reglement 

Gas bepalen de door de leveranciers en distributienetbeheerders te volgen werkwijze bij het 

rechtzetten van fouten (typfouten) in het toegangsregister waarin informatie per toegangspunt 

wordt opgenomen.  
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14. Het Comité is van oordeel dat deze rechtszetting van fouten in dit register niet gebeurt met 

het algemeen belang voor ogen. Dit doeleinde valt dus buiten de toepassingssfeer waarvoor de 

aanvrager kan worden gemachtigd, namelijk het vervullen van een taak van algemeen belang. Het 

Comité besluit dan ook dat de aanvraag voor wat dit doeleinde betreft niet ontvankelijk is. 

 

B. PROPORTIONALITEIT 
 

B. 1. Voor wat de doeleinden vermeld in luik A betreft 

 

B.1.1. Ten overstaan van de gegevens 
 

15. De aanvrager wenst toegang tot de gegevens vermeld in artikel 3, eerste lid, 1°- 3°, 5°, 6° 

(niet plaats van overlijden), 8°, 9° en 13°, WRR, namelijk: 

 

• de naam en voornamen; 

• de geboorteplaats en –datum; 

• de hoofdverblijfplaats; 

• de datum van overlijden; 

• de burgerlijke staat; 

• de samenstelling van het gezin; 

• de wettelijke samenwoning. 
 

16. Met uitzondering van het gegeven “wettelijke samenwoning” zijn het dezelfde gegevens 

waartoe de aanvrager reeds toegang heeft in zijn hoedanigheid van sociale leverancier.  

 

17. Het Comité stelt vast dat: 

 

• de informatiegegevens “naam en voornamen”, “hoofdverblijfplaats” “geslacht” en 
“geboortedatum” de minimale gegevens zijn waarover de aanvrager moet beschikken om 

een huishoudelijke gebruiker onder meer te identificeren in het kader van het administratief 

onderzoek dat hij verricht en de daarop aansluitende initiatieven tot regularisatie van 

problematische situaties evenals met het met het oog op de facturatie in de gevallen dat hij 

reglementair verplicht is gas of elektriciteit te leveren. De geboortedatum laat de aanvrager 
tevens toe, wanneer hij niet over het Rijksregisternummer van de betrokkene beschikt, om 

bij een fonetische opzoeking in het Rijksregister uit de resultaten de juiste persoon de 

selecteren en de gemaakte selectie te controleren aan de hand van het getoonde 

Rijksregisternummer dat die geboortedatum bevat. Een toegang tot de “geboorteplaats” is 

daartoe niet relevant; 
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• de “datum van overlijden” pertinent is met het oog op de eventuele beëindiging door de 
aanvrager van zijn taak als uitzonderingsleverancier en het overgaan tot de bijhorende 

eindfacturatie. Indien de huishoudelijke gebruiker niet alleenstaand was, zal de aanvrager 

nagaan of zijn rol van uitzonderingsleverancier voor de “nieuwe” huishoudelijke gebruiker 

nog aan de orde is; 

• de artikelen 222 en 1477 Burgerlijk Wetboek bepalen dat respectievelijk de echtgenoten of 
wettelijk samenwonenden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden aangegaan ten 

behoeve van de huishouding of het samenleven. Ingeval van wanbetaling is het met het oog 

op de invordering belangrijk om de medeschuldenaar van de openstaande schuld te kennen. 

In die optiek is een toegang tot de gegevens “burgerlijke stand” en “wettelijke 

samenwoning” gepast; 

• de aanvrager als uitzonderingsleverancier in een aantal gevallen gas of elektriciteit levert, 
zonder dat hij een contractuele relatie heeft met de gebruiker(s) van het afnamepunt 

(reglementaire plicht). Een toegang tot de samenstelling van het gezin laat de aanvrager toe 

na te gaan wie medeverantwoordelijk is voor het verbruik gedurende een bepaalde periode 
en dus medeaansprakelijk is voor de betaling van het vastgestelde verbruik.  

 

18. Samenvattend: stelt vast dat, in het licht van de doeleinden de toegang tot de 

informatiegegevens vermeld in artikel 3, eerste lid, 1°- 3° (niet geboorteplaats), 5°, 6° (niet plaats 

van overlijden), 8°, 9° en 13°, WRR,  in overeenstemming is met artikel 4, § 1, 3°, WVP. 

 

B.1.2. Ten overstaan van de historiek  
 

19. De aanvrager wenst tevens toegang te bekomen tot de historiek van de hoofdverblijfplaats, 
de burgerlijke staat en de wettelijke samenwoning en dit gedurende een tijdspanne van 5 jaar die 

aan de raadpleging voorafgaat enerzijds omdat hij bij regularisaties n.a.v. zijn rol als 

uitzonderingsleverancier verbruiken tot 2 jaar in het verleden kan toewijzen en anderzijds voor de 

opvolging van onbetaalde facturen (zie verjaren na 5 jaar – artikel 2277 Burgerlijk Wetboek).  

 

20.  Het Comité stelt vast dat de aanvrager kan, overeenkomstig artikel V.3.11.4 van de 

technische reglementen elektriciteit en gas, in de context van een problematische verhuis maximaal 

2 periodieke meteropnameperiodes terugkeren om een punt te factureren. Hier factureert de 
aanvrager pas op het ogenblik dat het punt geregulariseerd is (het punt wordt terug door een 

commerciële leverancier bediend of het wordt geschorst). Een toegang tot de historiek van de 

voorbije 2 jaar laat de aanvrager toe om de schuldenaars voor het verbruik gedurende die periode te 

identificeren. In het licht hiervan oordeelt het Comité dat een toegang tot de historiek van de 

hoofdverblijfplaats, de burgerlijke staat en de wettelijke samenwoning gedurende een tijdspanne 

van 2 jaar die aan de raadpleging voorafgaat in overeenstemming is met artikel 4, § 1, 3°, WVP. 
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21. Uit de bijkomende informatie blijkt dat de aanvrager toegang wenst tot de historiek 

gedurende 5 jaar voorafgaand aan de raadpleging om de personen die hun factuur niet betalen in 

“bewaking” te houden en hun beweging te volgen zolang zij bij de aanvrager een openstaande niet 

verjaarde factuur hebben. Het Comité stelt vast dat de aanvrager op geautomatiseerde wijze de 
mededeling zal ontvangen van de wijzigingen die aan de gegevens worden aangebracht (zie hierna 

luik B.1.3). Dit laat de aanvrager toe om de beweging te volgen die met het oog op de inning van de 

factuur relevant zijn. Een toegang tot de historiek draagt daar niet toe bij. Het staat de aanvrager 

vrij om de opeenvolgende wijzigingen die hem worden meegedeeld in het dossier van de betrokkene 

te integreren. Het Comité besluit dat een toegang tot de historiek gedurende een periode 

voorafgaand aan de raadpleging niet ter zake dienend is (artikel 4, § 1, 3°, WVP) en weigert 

bijgevolg deze toegang. 

  

B.1.3. Ten overstaan van de geautomatiseerde mededeling van de w ijzigingen 
 

22. De aanvrager wenst op geautomatiseerde wijze de mededeling te ontvangen van de 

wijzigingen van de gegevens tot dewelke hem toegang wordt verleend (met uitzondering van 

geslacht en geboortedatum). Voor de toegang tot de gegevens van het Rijksregister doet de 

aanvrager beroep op de diensten van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en worden de 

personen voor wie hij een dossier heeft, geïntegreerd in het verwijzingsrepertorium van deze laatste. 

  

23. Het Comité stelt vast dat een wijziging van bovenvermelde gegevens een impact kan 
hebben op de resultaten van het administratief onderzoek dat de aanvrager voert en zijn eventuele 

rol van uitzonderingsleverancier. Zo kan bijvoorbeeld de verhuis van een gebruiker, voor wie de 

aanvrager als uitzonderingsleverancier fungeert, ertoe leiden hij op dat afnamepunt niet langer als 

uitzonderingsleverancier moet optreden omdat bijvoorbeeld het afnamepunt wordt afgesloten of de 

nieuwe gebruiker op dat afnamepunt door een commerciële leverancier wordt bediend. Een wijziging 

van de burgerlijke staat of wettelijke samenwoning heeft een invloed op de facturatie door de 

aanvrager als uitzonderingsleverancier. 

 
24. In het licht hiervan oordeelt het Comité dat de geautomatiseerde mededeling van de 

wijziging van de gegevens vermeld in artikel 3, eerste lid, 1°, 5°, 6° (niet plaats van overlijden), 8°, 

9° en 13°, WRR ,  in overeenstemming is met artikel 4, § 1, 3°, WVP. 
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B.1.4. Ten overstaan van het gebruik  van Rijksregisternummer  
 

25. De aanvrager werkt met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid die het 

Rijksregisternummer gebruikt als sleutel om informatie m.b.t. personen door te geven. Daarenboven 

laat dit nummer de aanvrager toe de betrokkenen eenduidig te identificeren. 
 

26. Het Rijksregisternummer is een uniek nummer dat toelaat een persoon met grote 

nauwkeurigheid te identificeren. Misverstanden die kunnen ontstaan door homonymie of foutieve 

schrijfwijzen worden uitgesloten. Rekening houdend hiermee stelt het Comité vast dat het 

gevraagde gebruik van het Rijksregisternummer gepast is (artikel 4, § 1, 3°,  WVP). 

 

B.1.5. Ten opzichte van de frequentie van de toegang en de duur van de toegang en het 
gebruik  
 
27. Er wordt een permanente toegang tot de informatiegegevens gevraagd. 

 

28. De doeleinden vermeld in punt A hebben tot gevolg dat de aanvrager op elk ogenblik kan 

worden aangesproken om als uitzonderingsleverancier tussen te komen. In het licht hiervan oordeelt 

het Comité dat een permanente toegang gepast is en dus in overeenstemming met artikel 4, § 1, 3°, 

WVP. 

 

29. De toegang en het gebruik worden gevraagd voor onbepaalde duur. 
 

30. Het Comité stelt vast dat de verplichtingen van de aanvrager zoals omschreven in de 

doeleinden opgelegd zijn door niet in de tijd beperkte en door de Vlaamse Regering goedgekeurde 

technische reglementen. De aanvrager werd voor onbepaalde tijd opgericht. In het licht van de 

doeleinden waarvoor de toegang en gebruik gevraagd worden, is een machtiging van onbepaalde 

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

 

B.1.6. Ten overstaan van de bewaartermijn 
 

31. In de aanvraag wordt geen concreet bepaalde bewaartermijn vooropgesteld omdat deze van 

geval tot geval kan verschillen. De aanvrager geeft wel aan dat hij de gegevens zal bewaren vanaf 

het ogenblik dat hij het bericht krijgt dat de gebruiker van een afnamepunt in zijn portefeuille dreigt 

terecht  te komen (leidt tot een administratief onderzoek van de aanvrager) en dit zo lang deze 

gebruiker verplicht door de aanvrager van gas of elektriciteit wordt voorzien en de daaraan 

verbonden vergoedingen niet werden betaald.  
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32. Rekening houdend met het voorgaande stelt het Comité vast dat het inderdaad moeilijk is 

om een concrete bewaringstermijn voorop te stellen. De bovenvermelde criteria laten wel toe om 

geval per geval te bepalen of de bewaring van de gegevens in het licht van artikel 4, § 1, 5°, WVP 

nog verantwoord is. Het is aan de aanvrager als verantwoordelijke voor de verwerking om die 

oefening te doen. Dit betekent bijvoorbeeld dat hij de gegevens van een persoon voor wie het 
onderzoek uitwijst dat hij niet als uitzonderingsleverancier moet tussenkomen, moet vernietigen 

zodra de situatie is uitgeklaard.  

 

B.1.6. Intern gebruik en/ of mededeling aan derden 
 

33. Volgens de bijkomende informatie zullen de personeelsleden van de diensten die de rol van 

de aanvrager als uitzonderingsleverancier ondersteunen toegang hebben tot de gegevens en het 

Rijksregisternummer gebruiken. 

 
34. Er wordt enkel een eventuele mededeling van gegevens aan de OCMW’s (budgetbeheer, 

financiële hulp, …) in het vooruitzicht gesteld, namelijk wanneer de rol van uitzonderingsleverancier 

van de aanvrager wordt omgezet in de rol van sociale leverancier. Deze mededeling is trouwens 

voorgeschreven door verschillende bepalingen van het Energiebesluit van 19 november 2010. 

 

35. Rekening houdend met deze verplichting en met het feit dat de OCMW’s gemachtigd zijn om 

toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister5 en om het Rijksregisternummer6 

te gebruiken, geeft deze mededeling geen aanleiding tot bijzondere bedenkingen. 
 

B.1.7. Netw erkverbindingen 
 

36. Volgens de aanvraag komen er geen netwerkverbindingen tot stand. Het Comité neemt 

hiervan akte.  

 

37. Volledigheidshalve benadrukt het Comité dat: 

 

• indien er later netwerkverbindingen mochten tot stand komen, de aanvrager het Comité 

daarvan voorafgaandelijk op de hoogte moet brengen; 

• het Rijksregisternummer 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. 
                                                
5 Koninklijk besluit van 9 december 1987 tot regeling van de toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen, wat de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn betreft. 
6 Koninklijk besluit van 14 april 1988 tot regeling van het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de 
natuurlijke personen, wat de openbare centra voor maatschappelijk welzijn betreft. 
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B. 2. Voor wat de sociale openbare dienstverplichtingen betreft 

 

38. De aanvrager verzoekt voor de in de beraadslaging RR nr. 15/2005 van 4 mei 2005 

vermelde doeleinden om een uitbreiding van de erdoor verleende toegang en dit onder dezelfde 
modaliteiten als bepaald in die beraadslaging. 

 

B.2.1. Ten overstaan van het informatiegegeven van het Rijksregister  
 

39. Er wordt een bijkomende toegang tot het gegeven “wettelijke samenwoning” gevraagd. 

 

40. Het Comité stelt vast dat de verantwoording m.b.t. dit gegeven, opgenomen in rangnummer 

17, bij analogie ook opgaat wanneer de aanvrager wordt verplicht gas of elektriciteit te leveren aan 

huishoudelijke gebruikers die wegens wanbetaling niet meer door een commerciële leverancier 
worden bevoorraad.  

 

B.2.2. Ten overstaan van de historiek  
 

41. De aanvrager wenst tevens toegang te bekomen tot de historiek van de hoofdverblijfplaats, 

de burgerlijke staat en de wettelijke samenwoning en dit gedurende een tijdspanne van 5 jaar die 

aan de raadpleging voorafgaat. 

 
42. Het Comité verwijst naar haar vaststellingen dienaangaande in randnummer 21. 

 

B.2.3. Ten overstaan van de geautomatiseerde mededeling van de w ijzigingen 
 

43. Net zoals dat het geval is voor zijn rol als uitzonderingsleverancier (zie rangnummers 21 – 

23) wenst de aanvrager met het oog op de vervulling van zijn sociale dienstverplichtingen op 

geautomatiseerde wijze de mededeling te ontvangen van de wijzigingen van de gegevens tot 

dewelke hij toegang heeft (met uitzondering van de geboortedatum).  
  

44. Het Comité stelt vast dat een wijziging van bovenvermelde gegevens een impact kan 

hebben op de sociale dienstverplichtingen van de aanvrager. Bijvoorbeeld: een wijziging van de 

burgerlijke staat of wettelijke samenwoning heeft een invloed op de facturatie door de aanvrager als 

sociale leverancier. Het kan tevens de financiële toestand van het gezin op het afnamepunt wijzigen 

waardoor bijvoorbeeld de budgetmeter kan worden weggehaald. Wijziging van de samenstelling van 

het gezin kan  een invloed hebben op het al dan niet in aanmerking komen voor het sociaal tarief 

voor de levering van gas of elektriciteit aan beschermde residentiële afnemers. De verhuis of 
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overlijden van een gebruiker voor wie de aanvrager als sociaal leverancier fungeert, kan ertoe leiden 

dat hij op dat afnamepunt niet langer als sociale leverancier moet optreden omdat bijvoorbeeld het 

afnamepunt wordt afgesloten of de nieuwe gebruiker op dat afnamepunt wordt geregistreerd die 

niet kan genieten van enige sociale dienstverplichting. 

 
45. In het licht hiervan oordeelt het Comité dat de geautomatiseerde mededeling van de 

wijziging van de gegevens vermeld in artikel 3, eerste lid, 1°, 5°, 6° (niet plaats van overlijden), 8°, 

9° en 13°, WRR,  in overeenstemming is met artikel 4, § 1, 3°, WVP. 

 

C. BEVEILIGING 
 

C.1. Consulent inzake informatiebeveiliging 
 

46. Het Comité stelt vast dat de aanvrager over een consulent inzake informatiebeveiliging 
beschikt. 

 

C.2. Informatiebeveiligingsbeleid 
 

47. Uit de door de aanvrager meegedeelde stukken blijkt dat de aanvrager over een 

beveiligingsbeleid beschikt en dat deze dit ook praktisch op het terrein uitwerkt. 

 

48. Het Comité heeft er akte van genomen. 

 
C.3. Personen die toegang hebben en/ of het Rijksregisternummer gebruiken en lijst van 
deze personen 
 

49. Uit de aanvraag leidt het Comité af dat het Rijksregisternummer zal gebruikt worden door de 

personeelsleden van de aanvrager die zijn rol als uitzonderingsleverancier ondersteunen. 

 

50. De aanvrager moet, zoals voorgeschreven door artikel 12 WRR, een lijst opstellen waarop de 

personen vermeld worden die toegang hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister en 
die het Rijksregisternummer gebruiken. Deze lijst zal voortdurend geactualiseerd en ter beschikking 

van het Comité gehouden worden. 

 

51. 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. 
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OM DEZE REDENEN 
het Comité 
 

1° stelt vast dat de aanvraag voor wat het doeleinde vermeld onder punt A.4 onontvankelijk is; 

 

2° machtigt Eandis cvba met het oog op de doeleinden vermeld in de punten A.1., A.2. en A.3 en 

onder de voorwaarden bepaald in deze beraadslaging om voor onbepaalde duur: 

 

• permanent toegang te hebben tot de informatiegegevens vermeld in artikel 3, eerste lid, 1°- 
3° (niet geboorteplaats), 5°, 6° (niet plaats van overlijden), 8°, 9° en 13°, WRR; evenals tot 

de historiek van de gegevens vermeld in artikel 3, eerste lid, 5°, 8° en 13°, WRR gedurende 

een periode van 2 jaar die aan de raadpleging voorafgaat; 

• op geautomatiseerde wijze de mededeling te ontvangen van wijzigingen van de gegevens 

vermeld in artikel 3, eerste lid, 1°, 5°, 6° (niet plaats van overlijden), 8°, 9° en 13°, WRR; 

• het Rijksregisternummer te gebruiken; 
 

3° breidt voor de openbare sociale dienstverplichtingen vermeld in de beraadslaging RR nr. 

15/2005 de verleende toegang onder de modaliteiten vermeld in de beraadslaging uit en machtigt: 

 

• de toegang tot het gegeven vermeld in artikel 3, eerste lid, 13° WRR; 

• om op geautomatiseerde wijze de mededeling te krijgen van de wijzigingen van de 
gegevens vermeld in artikel 3, eerste lid, 1°, 5°, 6° (niet plaats van overlijden), 8°, 9° en 

13°, WRR; 

 

4° bepaalt dat bij iedere latere wijziging in de organisatie van de informatiebeveiliging die een 

impact kan hebben op de antwoorden die via de vragenlijst betreffende de informatiebeveiliging aan 
het Comité werden verstrekt (aanduiding van een consulent inzake informatiebeveiliging en 

antwoorden op vragen betreffende de organisatie van de beveiliging), de gemachtigde een nieuwe, 

naar waarheid ingevulde vragenlijst betreffende de informatiebeveiliging aan het Comité moet 

toesturen. Het Comité zal de ontvangst bevestigen en behoudt het recht daar later desgevallend op 

te reageren; 
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5° bepaalt eveneens dat wanneer het Comité de gemachtigde een vragenlijst stuurt over 

informatiebeveiliging, die vragenlijst volledig en naar waarheid moet worden ingevuld en naar het 

Comité teruggestuurd. Het Comité stuurt een ontvangstmelding en behoudt het recht daar later 

desgevallend op te reageren; 
 

6° weigert het meer gevraagde. 

 

De Wnd. Administrateur, De Voorzitter, 

 

 

 

 

(get.) An Machtens   (get.) Mireille Salmon 

 


