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BERAADSLAGING RR Nr 24 / 2007 VAN 18 JULI 2007 

 
 
 
O. Ref. : SA2 / RN / 2007 / 015 / 019herzieningNL
 

BETREFT : Aanvraag van de Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Beleid 
Mobiliteit en Verkeersveiligheid, tot herziening van de beraadslaging nr. 19/2007 van 20 
juni 2007. 

 
 
 
Het Sectoraal comité van het Rijksregister; 
 
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 Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Beleid 
Mobiliteit en Verkeersveiligheid, ontvangen op 11 juli 2007; 

 
Gelet op het verslag van de wnd voorzitter; 
 
Beslist op 18 juli 2007, na beraadslaging, als volgt: 
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I. VOORWERP VAN DE AANVRAAG 
--------------------------------------------------------- 

 
De aanvraag heeft tot doel om de op 20 juni 2007 verleende machtiging (beraadslaging nr. 19/2007) 
aan de Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Beleid Mobiliteit en 
Verkeersveiligheid, hierna de aanvrager genoemd, te herzien met betrekking tot de mededeling van het 
informatiegegeven vermeld in artikel 3, eerste lid, 2° (niet de geboorteplaats) WRR. 
 
II. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG 
---------------------------------------------------------- 

 
De beraadslaging waarvan de herziening gevraagd wordt, bepaalde dat de geboortedatum zou 
gehanteerd worden om de steekproef te trekken, maar dat deze niet aan de gemachtigde zou 
meegedeeld worden. 
 
Ter motivering van de herziening merkt de aanvrager het volgende op: 
 

• In de steekproef zullen kinderen vanaf de leeftijd van zes jaar opgenomen zijn, omdat wordt 
aangenomen dat zij vanaf die leeftijd reeds zelfstandige verplaatsingen maken. Het is niet 
gepast minderjarige kinderen uit te nodigen om mee te werken aan een onderzoek zonder dat 
hun ouders daarvan op de hoogte zijn. De contactbrief aan een uitgelote minderjarige wordt 
dan ook bij voorkeur gericht aan “De Ouders van X” en eveneens inhoudelijk hierop afgestemd. 

 
• Het is ook nuttig om te leeftijd van de uitgelote meerderjarigen te kennen gelet op het feit dat de 

ervaring heeft uitgewezen dat oudere mensen (ca 70 jarigen) bijvoorbeeld op andere tijdstippen 
dienen benaderd te worden dan jongere mensen die professioneel actief zijn. 

 
Het comité is in het licht hiervan van oordeel dat de mededeling van het geboortejaar (indien dit 
technisch niet haalbaar is mag de volledige geboortedatum verstrekt worden) als proportioneel kan 
bestempeld worden. 
 
OM DEZE REDENEN, 
 
Het comité 
 
 
herziet de beraadslaging nr. 19/2007 van 20 juni 2007 en bepaalt dat m.b.t. de personen die uitgeloot 
worden door de steekproef ook het geboortejaar mag meegedeeld worden aan de Vlaamse Overheid, 
Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. Indien het 
technisch niet mocht mogelijk blijken om alleen het geboortejaar te verstrekken, mag de volledige 
geboortedatum meegedeeld worden. 
 

   
De administrateur, 

 
 

 
(get.) Jo BARET 

De wnd voorzitter, 
 
 
 

(get.) Frank ROBBEN 
 


