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Sectoraal comité van het Rijksregister 

 

 

Beraadslaging RR nr 95/2012 van 5 december 2012 

 

 

 

 

Betreft: precisering van de draagwijdte van de beraadslaging RR nr. 04/2009: aanvraag van de 

Vlaamse Landmaatschappij om toegang te bekomen tot de informatiegegevens uit het Rijksregister 

en om het identificatienummer ervan te gebruiken met het oog op haar taken inzake mestbeleid 

(RN-MA-2012-312)  

 

 

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 Vlaamse Landmaatschappij ontvangen op 02/10/2012;   

 

Gelet op het verslag van de Voorzitter; 

 

Beslist op 5 december 2012, na beraadslaging, als volgt: 

 

 

. .
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I. VOORWERP VAN DE AANVRAAG 

 

Bij schrijven, ontvangen op 02/10/2012, interpelleerde de Vlaamse Landmaatschappij, hierna VLM, 

het Comité  m.b.t. de draagwijdte van de beraadslaging RR nr. 04/2009. De VLM  wenste meer in 

het bijzonder te weten of zij op basis van die beraadslaging gemachtigd is om de gegevens te 

raadplegen van de andere mede-eigenaars van een onroerend goed wanneer zij overgaat tot een 

gedwongen uitvoering met het oog op de inning van boetes opgelegd aan één van de mede-

eigenaars. 

 

Indien dit niet het geval zou zijn, verzoekt de VLM om de beraadslaging in dit zin uit te breiden. 

 

II. ONDERZOEK 

 

In de omschrijving van de doeleinden waarvoor bij beraadslaging RR nr. 04/2009 een machtiging 

werd verleend, wordt gewag gemaakt van de controlerende taken waarmee de VLM is belast, 

namelijk (…) de controle op de naleving van de bepalingen van het mestdecreet, het opleggen en 

innen van boetes (…).  

 

Bij de omschrijving van de door het doeleinde geviseerde doelgroep werd er uitdrukkelijk de 

aandacht op gevestigd dat deze niet, zoals men op het eerste zicht zou denken, beperkt is tot 

landbouwers. Ter illustratie wordt een niet limitatieve opsomming gegeven van een aantal 

“categorieën” van personen wiens gegevens mogelijks moeten worden geraadpleegd met het oog op 

de realisatie van de doeleinden waarvoor de machtiging werd verleend. 

 

Vooraleer daadwerkelijk tot gedwongen verkoop over te gaan wenst de VLM de mede-eigenaars te 

informeren omtrent de intenties van de VLM. Het gaat hier om de personen die ingevolge 

onverdeeldheid, samen met de schuldenaar van de VLM, mede-eigenaar zijn van het onroerend 

goed waarvan de gedwongen verkoop gepland is. Ze zijn immers betrokken partij. Het informeren 

van de betrokkenen in het kader van behoorlijk bestuur is niet meer dan normaal.  
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OM DEZE REDENEN, 

het Comité 

 

stelt vast dat de voorgenomen raadpleging van de gegevens van de personen die ingevolge 

onverdeeldheid, samen met de schuldenaar van de VLM, mede-eigenaar zijn van een onroerend, 

kadert binnen de finaliteit “innen van boetes” en bijgevolg vallen die mede-eigenaars binnen de 

doelgroep geviseerd door de beraadslaging RR nr. 04/2009. 

 

De Wnd. Administrateur, De Voorzitter, 

 

 

 

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

 


