
FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[2002/03506]N. 2002 — 4417
12 NOVEMBER 2002. — Beslissing van de Voorzitter van het

Directiecomité van de FOD Financiën betreffende het verlenen van
permanente subdelegatie voor de gunning van overheidsopdrach-
ten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

De Voorzitter van het Directiecomité,

Gelet op het koninklijk besluit van 20 september 2002 houdende de
voorlopige verdeling van de bevoegdheden en de functies van de
Secretaris-generaal van het Ministerie van Financiën, tussen de Voor-
zitter van het Directiecomité van de FOD Financiën en de Secretaris-
generaal van het Ministerie van Financiën;

Gelet op het ministerieel besluit van 25 september 2002 houdende
delegaties van bevoegdheden aan de Voorzitter van het Directiecomité
van de FOD Financiën;

Gelet op het ministerieel besluit van 14 december 2001 betreffende
het overdragen van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering
van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en
diensten,

Beslist :

Artikel 1. Bij toepassing van de artikelen 1, § 1, 1° en 3, van het
ministerieel besluit van 14 december 2001, wordt permanent subdele-
gatie verleend aan de Directeur-generaal van de Algemene Diensten
voor het sluiten van overeenkomsten die niet hoger zijn dan 67.000 EUR.

Art. 2. De beslissing van de Secretaris-generaal van 26 maart 2000
wordt opgeheven.

Brussel, 12 november 2002.

J.-C. LAES

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2002/00738]N. 2002 — 4418
30 SEPTEMBER 2002. — Koninklijk besluit waarbij het Vast Comité

van Toezicht op de inlichtingendiensten, afgekort Vast Comité I, en
zijn Dienst Enquêtes worden gemachtigd toegang te hebben tot de
informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke per-
sonen en het identificatienummer ervan te gebruiken

VERSLAG AAN DE KONING

Sire,

Het koninklijk besluit waarvan wij de eer hebben het aan Uwe
Majesteit ter ondertekening voor te leggen, strekt ertoe het Vast Comité
van Toezicht op de inlichtingendiensten (afgekort : Vast Comité I) en
zijn Dienst Enquêtes toegang tot de informatiegegevens en gebruik van
het identificatienumer van het Rijksregister van de natuurlijke perso-
nen te verlenen.

De rechtsgrond van het besluit wordt gevormd door artikel 5, eerste
lid, en artikel 8, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling
van een Rijksregister van de natuurlijke personen.

Het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingendiensten en zijn
Dienst Enquêtes zijn door de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het
toezicht op de politie- en inlichtingendiensten ingesteld. Het ingestelde
toezicht heeft als voorwerp de bescherming van de rechten die de
Grondwet en de wet aan de personen verlenen, evenals de coördinatie
en de doelmatigheid van de inlichtingendiensten.

Om deze taken uit voeren vertrouwt de wet aan het Vast Comité I en
aan zijn Dienst Enquêtes de bevoegdheid toe om toezichtsonderzoeken
te doen over de activiteiten en methodes van de inlichtingendiensten
(artikelen 3, 2˚, 33 en 40).

Het Vast Comité I stelt de toezichtsonderzoeken in hetzij op eigen
initiatief, hetzij op vraag van de Kamer van volksvertegenwoordigers,
van de Senaat of van de bevoegde ministers (artikelen 32 en 33) of ook
nog ingevolge een klacht (artikel 34). Luidens artikel 4 van de wet van
3 mei 1880 op het parlementair onderzoek, zoals gewijzigd door de wet
van 30 juni 1996 (1), kan een parlementaire onderzoekscommissie
« eveneens overeenkomstig de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het
toezicht op de politie- en inlichtingendiensten, aan de Vaste Comités P
en I de opdracht geven om de nodige onderzoeken te doen ».

De Dienst Enquêtes handelt overeenkomstig de beslissingen van het Vast
Comité I of ambtshalve, in welk geval hij zonder verwijl de voorzitter van
het Vast Comité I op de hoogte brengt (artikel 40). Het hoofd van de Dienst
Enquêtes ontvangt de taken van het Vast Comité I en legt de onderzoeks-
verslagen voor aan het Vast Comité I (artikel 42).

(1) Belgisch Staatsblad van 5 mei 1880 en 23 juli 1996.

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[2002/03506]F. 2002 — 4417
12 NOVEMBRE 2002. — Décision du Président du Comité de

direction du SPF Finances relative à la subdélégation permanente
pour la passation des marchés publics de travaux, de fournitures
et de services

Le Président du Comité de direction,

Vu l’arrêté du 20 septembre 2002 répartissant, à titre provisoire, les
compétences et fonctions du Secrétaire général du Ministère des
Finances entre le Président du Comité de direction du SPF Finances et
le Secrétaire général du Ministère des Finances;

Vu l’arrêté ministériel du 25 septembre 2002 relatif aux délégations
de compétences au Président du Comité de direction du SPF Finances;

Vu l’arrêté ministériel du 14 décembre 2001 relatif aux délégations de
pouvoirs en matière de passation et d’exécution des marchés publics de
travaux, de fournitures et de services,

Décide :

Article 1er. En application des articles 1er, § 1, 1° et 3, de l’arrêté
ministériel du 14 mars 2001, subdélégation est donnée de façon
permanente au Directeur général des Services généraux pour conclure
les marchés n’excédant pas 67.000 EUR.

Art. 2. La décision du Secrétaire général du 26 mars 2000 est
abrogée.

Bruxelles, le 12 novembre 2002.

J.-C. LAES

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2002/00738]F. 2002 — 4418
30 SEPTEMBRE 2002. — Arrêté royal autorisant le Comité permanent

de contrôle des services de renseignements, en abrégé Comité
permanent R, et son Service d’Enquêtes à accéder aux informations
du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le
numéro d’identification

RAPPORT AU ROI

Sire,

L’arrêté royal que nous avons l’honneur de soumettre à la signature
de Votre Majesté tend à autoriser le Comité permanent de contrôle des
services de renseignements (en abrégé : Comité permanent R) et son
Service d’Enquêtes à accéder aux informations et à utiliser le numéro
d’identification du Registre national des personnes physiques.

Le fondement légal de l’arrêté est constitué par l’article 5, alinéa 1er,
et l’article 8, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre
national des personnes physiques.

Le Comité permanent de contrôle des services de renseignements et
son Service d’Enquêtes ont été créés par la loi du 18 juillet 1991
organique du contrôle des services de police et de renseignements. Le
contrôle institué porte en particulier sur la protection des droits que la
Constitution et la loi confèrent aux personnes, ainsi que sur la
coordination et l’efficacité des services de renseignements.

Pour accomplir ces missions, la loi confère au Comité permanent R et
à son Service d’Enquêtes la compétence d’effectuer des enquêtes de
contrôle sur les activités et les méthodes des services de renseignements
(articles 3, 2˚, 33 et 40).

Le Comité permanent R ouvre des enquêtes de contrôle soit
d’initiative, soit à la demande de la Chambre des représentants, du
Sénat ou du ministre compétent (articles 32 et 33), soit encore à la suite
d’une plainte (article 34). Suivant l’article 4 de la loi du 3 mai 1880 sur
les enquêtes parlementaires, tel qu’il a été modifié par la loi du
30 juin 1996 (1), une commission d’enquêtes parlementaire « peut
également, conformément à la loi du 18 juillet 1991 organique du
contrôle des services de police et de renseignements, charger les
Comités permanents P et R d’effectuer les enquêtes nécessaires ».

Le Service d’Enquêtes agit sur décision du Comité permanent R ou
d’initiative, auquel cas il en informe sans délai le président du Comité
permanent R (article 40). Le chef du Service d’Enquêtes reçoit les
missions du Comité permanent R et lui transmet les rapports d’enquê-
tes (article 42).

(1) Moniteur belge des 5 mai 1880 et 23 juillet 1996.
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In dit verband kunnen het Vast Comité I evenals zijn Dienst
Enquêtes, klachten en aangiften ontvangen van burgers die rechtstreeks
betrokken waren bij een tussenkomst van een inlichtingendienst
(artikelen 34 en 40). Elke ambtenaar, elke persoon die een openbaar
ambt uitoefent en elk lid van de strijdkrachten die rechtstreeks
betrokken is bij de richtlijnen, beslissingen of toepassingsregels daar-
van, alsmede bij werkwijzen of handelingen, kan een klacht indienen of
aangifte doen zonder daartoe machtiging te moeten vragen aan zijn
chefs of aan zijn hiërarchische meerderen.

De wet bepaalt dat de persoon die een aangifte doet, kan eisen dat
zijn anonimiteit gewaarborgd wordt. In dat geval kan zijn identiteit
enkel binnen de Dienst Enquêtes en het Vast Comité I bekendgemaakt
worden.

De eerder aangehaalde wet van 18 juli 1991 laat toe dat zowel het
Vast Comité I als zijn Dienst Enquêtes, in het kader van hun
onderzoeken, eenieder van wie zij het noodzakelijk achten, kunnen
uitnodigen voor een verhoor (artikel 48, 1˚). De voorzitter van het Vast
Comité I kan daarenboven de leden van de inlichtingendiensten doen
dagvaarden door tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder. Deze
leden zijn verplicht om te getuigen voor het Vast Comité I op straffe van
een gevangennisstraf van één maand tot één jaar bij weigering.

De hierboven aangehaalde bepalingen tonen duidelijk aan dat het
niet altijd opportuun of zelfs denkbaar is dat in de loop van een
voorafgaand onderzoek van een klacht, bij de aanvang of zelfs tijdens
één van de volgende stadia van het toezichtsonderzoek, het Vast
Comité I of zijn Dienst Enquêtes, inlichtingen inwinnen of verifiëren in
verband met personen betrokken bij de onderzoeken (klagers, infor-
manten, de betrokken leden van de inlichtigendiensten…) op recht-
streekse wijze bij de betreffende dienst zelf.

De actuele praktijk bewijst dat een dergelijk rechtstreeks contact
schade kan toebrengen aan het goede verloop van het onderzoek of van
de kwaliteit ervan en ook van aard kan zijn om onnodig nadeel toe te
brengen aan de persoonlijke belangen (beroepsmatig, familiaal of
privaat) van de klager of elk ander betrokken persoon. Om bepaalde
gegevens van persoonlijke aard te bekomen of te verifiëren zou het
minder ingrijpend zijn voor de persoonlijke levenssfeer van de
betreffende personen om de gegevens van het Rijksregister te consul-
teren dan zich rechtstreeks te richten tot de officiële diensten (gerech-
telijke instanties of politiediensten…) of over te gaan tot een onderzoek
ter plaatse (bijvoorbeeld, gegevens ingewonnen door middel van een
buurtonderzoek).

Met als doel om niet enkel op doeltreffende wijze de taken uit te
voeren die de wetgever hen oplegt, maar ook om aan de personen
(particulieren of leden van de inlichtingendiensten of diegenen die
uitgenodigd worden om te verschijnen in het kader van een toezichts-
onderzoek) de vertrouwelijkheid die noodzakelijk is ter bescherming
van de persoonlijke levenssfeer en zelfs in gebeurlijk geval de
gevraagde anonimiteit, te kunnen waarborgen, is het van essentieel
belang dat het Vast Comité I en zijn Dienst Enquêtes, snel en
rechtstreeks zouden kunnen beschikken over de relevante gegevens die
nodig zijn om alle, in dergelijke onderzoeken tussenkomende personen,
precies te identificeren.

Het is eveneens van groot belang om door een preciese identificatie
van de betrokken personen elke twijfel omtrent een mogelijke verwis-
seling van personen met bijvoorbeeld dezelfde familienaam op te
heffen. Deze noodzaak wordt nog versterkt door de overweging dat
niet kan worden uitgesloten dat tijdens een administratief toezichtson-
derzoek elementen van strafrechtelijke inbreuken opduiken, waarvan
het Vast Comité I of zijn Dienst Enquêtes aangifte aan de gerechtelijke
overheden moet doen met toepassing van, naargelang het geval, arti-
kel 29 van het Wetboek van strafvordering of van de bijzondere
bepalingen van artikel 46 van de wet van 18 juli 1991 inzake de leden
van de Dienst Enquêtes.

Daarom dringt zich bij de uitvoering van de taken van het Vast
Comité I en de Dienst Enquêtes, een toegang op tot de informatiege-
gevens van het Rijksregister vervat in artikel 3 van de wet van
8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke
personen. Deze gegevens moeten toelaten dat in voorkomend geval de
klagers en de burgers betrokken bij het optreden van de inlichtingen-
diensten, evenals de ambtenaren of de personen werkzaam bij voor-
noemde diensten, kunnen geı̈dentificeerd of geverifieerd worden of
hun identificatie vervolledigd wordt. De gegevens moeten ook de
exacte reproductie mogelijk maken van de gegevens betreffende
personen die zijn tussengekomen en die worden weergegeven in de
onderzoeksdossiers opgesteld door het Vast Comité I en zijn Dienst
Enquêtes.

Dans ce contexte, le Comité permanent R ainsi que son Service
d’Enquêtes peuvent recevoir des plaintes et des dénonciations de
particuliers qui ont été directement concernés par l’intervention d’un
service de renseignement (articles 34 et 40). Tout fonctionnaire, toute
personne exerçant une fonction publique et tout membre des forces
armées directement concernées par des directives, des décisions ou des
modalités d’application de celles-ci, ainsi que par des méthodes ou des
actions, peuvent également porter plainte ou faire une dénonciation
sans devoir demander d’autorisation à leurs chefs ou à leurs supérieurs
hiérarchiques.

La loi prévoit que la personne qui fait une dénonciation peut exiger
que son anonymat soit garanti. Dans ce cas son identité ne peut être
révélée qu’au sein du Service d’enquêtes et au Comité permanent R.

Dans le cadre de ces enquêtes la loi précitée du 18 juillet 1991 autorise
aussi bien le Comité permanent R que son Service d’Enquêtes à inviter,
afin de l’entendre, toute personne dont ils estiment l’audition néces-
saire (article 48, 1˚). Le président du Comité permanent R peut d’autre
part faire citer des membres des services de renseignements par le
ministère d’huissiers de justice. Ceux-ci sont tenus de témoigner devant
le Comité R sous peine d’un emprisonnement d’un mois à un an.

Les dispositions rappelées ci-dessus indiquent à suffisance qu’il n’est
pas toujours opportun et même concevable qu’au cours de l’examen
préliminaire d’une plainte, au début ou même à l’un des stades
ultérieurs de l’enquête de contrôle, le Comité R ou son Service
d’enquêtes, recueillent ou vérifient des informations à propos de
personnes concernées par les enquêtes (plaignants, informateurs,
membres mis en cause d’un service de renseignements…) directement
auprès des services concernés par celles-ci.

La pratique actuelle démontre qu’un tel contact direct peut nuire au
bon déroulement de l’enquête et à sa qualité, mais peut également être
susceptible de porter inutilement préjudice aux intérêts personnels
(professionnels, familiaux ou privés) du plaignant ou de toute autre
personne mise en cause. Pour obtenir ou vérifier certaines informations
à caractère personnel, il serait bien moins attentatoire à la vie privée des
personnes concernées de consulter les données du Registre national que
de s’adresser directement à des instances officielles (services judiciaires
ou de polices…) ou encore de procéder à une enquête sur place (par
exemple, informations recueillies auprès du voisinage).

Dans le but non seulement d’exercer avec efficacité les missions de
contrôle qui leur ont été confiées par le législateur, mais également de
pouvoir garantir aux personnes (particuliers ou membres de services de
renseignements invités ou cités à comparaı̂tre dans le cadre d’une
enquête de contrôle) la confidentialité qu’impose la protection de la vie
privée, et même le cas échéant l’anonymat demandé, il est essentiel que
le Comité permanent R et son Service d’Enquêtes puissent disposer
directement et rapidement des informations pertinentes nécessaires à
l’identification précise de tous les intervenants concernés par de telles
enquêtes.

Il importe également, en identifiant précisément des personnes
impliquées, de lever tout doute concernant une possible confusion par
exemple avec des personnes portant le même patronyme. Cette
nécessité est renforcée par la considération qu’il ne peut être exclu a
priori qu’une enquête administrative de contrôle dévoile, au cours de
son déroulement, des éléments d’infractions pénales qu’il appartien-
drait au Comité permanent R ou à son Service d’Enquêtes de dénoncer
aux autorités judiciaires en application selon le cas des dispositions
générales de l’article 29 du Code d’instruction criminelle ou des
dispositions particulières de l’article 46 de la loi du 18 juillet 1991 en ce
qui concerne les membres du Service d’Enquêtes.

C’est pourquoi pour l’accomplissement de ce type de missions,
l’accès pour le Comité permanent R et pour son Service d’enquêtes aux
données du Registre national reprises à l’article 3 de la loi du
8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques
s’impose. Ces informations doivent permettre le cas échéant d’identi-
fier, de vérifier ou de compléter l’identification de plaignants et de
citoyens concernés par les activités des services de renseignements,
ainsi que de fonctionnaires ou de personnes travaillant pour ces
services. Elles doivent également permettre la reproduction exacte des
données relatives aux intervenants citées dans les dossiers d’enquêtes
établis par le Comité permanent R et son Service d’Enquêtes.
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Wat uitsluitend de Dienst Enquêtes van het Vast Comité I betreft,
bepaalt de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de
politie- en inlichtingendiensten bovendien in het artikel 40, derde lid,
dat deze dienst uit eigen beweging of op vordering van de bevoegde
procureur des Konings, krijgsauditeur of onderzoeksrechter, onderzoe-
ken instelt samen met andere officieren en agenten van gerechtelijke
politie en zelfs met een recht van voorrang op deze, inzake de
misdaden en wanbedrijven die ten laste worden gelegd van leden van
de inlichtingendiensten.

Terzake moet evenwel opgemerkt, zoals de voorbereidende werken
vermelden, dat de belangrijkste finaliteit van het toezicht dat door de
wet van 18 juli 1991 werd ingesteld, niet het gerechtelijke aspect betreft :
« het toezicht dat de regering met dit wetsontwerp wil invoeren heeft
niet als voornaamste bedoeling om bij politie- en inlichtingendiensten
individuele feiten vast te stellen met het oog op het sanctioneren ervan :
dat blijft de volle bevoegdheid van de gerechtelijke of tuchtrechtelijke
overheid. Het doel van het toezicht is om eventueel onvolkomenheden
in en het falen van het systeem vast te stellen en voorstellen te
formuleren om dat te verhelpen » (2).

Toch is het niet minder waar dat in de context van gerechtelijke
onderzoeken, de Dienst Enquêtes van het Vast Comité I, waarvan het
hoofd en de leden de hoedanigheid hebben van officier van gerechte-
lijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings en de krijgs-
auditeur, een volledig volwaardige politiedienst is en bijgevolg toegang
moet krijgen tot alle gegevens, waaronder deze van het Rijksregister,
waarover andere politiediensten beschikken.

Tot slot is het Vast Comité I bovenop zijn toezichtsbevoegdheden
waarvan hiervoor sprake, door de wet van 11 december 1998, ingesteld
als beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen (3). Deze rechtspre-
kende taak is sedert 1 juni 2000 van kracht.

(2) Senaat, doc. 1258/2 – 9 juli 1991.

(3) Belgisch Staatsblad van 7 mei 1999.

De te volgen rechtsregels voor het beroepsorgaan inzake veiligheids-
machtigingen zijn vervat in het koninklijk besluit van 24 maart 2000. In
het kader van deze procedure, die moet leiden tot een beslissing van het
beroepsorgaan binnen zestig dagen nadat het werd gevat, kan het Vast
Comité I ertoe genoopt worden om, binnen deze termijn, gegevens van
persoonlijke aard van het onderzoeksdossier van de betrokken inlich-
tingen – en veiligheidsdienst betreffende de eiser evenals eventueel de
met hem samenwonende personen (artikel 16 van de wet van
11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachti-
gingen) te verifiëren. Onder deze gegevens vallen deze van het
Rijksregister (artikel 19 van dezelfde wet). Het Vast Comité I moet in
zijn hoedanigheid van beroepsorgaan toegang hebben tot alle gegevens
waarover deze diensten beschikken om, in gebeurlijk geval, de
waarheidsgetrouwheid ervan na te gaan evenals het gebruik dat deze
diensten ervan hebben gemaakt in het kader van een
veiligheidsonderzoek.

Behalve dit aspect moet het voor het Vast Comité I mogelijk zijn om
de identificatiegegevens bedoeld in artikel 3 van het koninklijk besluit
van 24 maart 2000 tot regeling van de rechtspleging voor het
beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, te kunnen natrekken
vanaf de indiening van het beroep. Deze verificatie betreft niet enkel de
eiser als natuurlijk persoon maar ook de bestuurders, zaakvoerders of
aangestelden voor het bestuur of het beheer, indien de eiser een
rechtspersoon is.

De verificatie van deze gegevens moet, zo nodig, ook op ieder ander
ogenblik van de procedure kunnen gebeuren teneinde tijdig de
betekeningen, kennisgevingen en oproepingen die in de betreffende
rechtsregels vervat zijn, te kunnen uitvoeren.

Voor de uitoefening van het geheel van deze juridictionele taak is de
toegang van het Vast Comité I en zijn griffier, die ter uitvoering van het
koninklijk besluit van 24 maart 2000 aangesteld wordt als griffier van
het beroepsorgaan, tot de gegevens vermeld in artikel 3 van de wet van
8 augustus 1983 noodzakelijk.

In het advies dat de Commissie voor de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer op 12 juli 2001 heeft uitgebracht, is zij van
oordeel dat :

1˚ de toegang tot de informatiegegevens bedoeld in artikel 3, eerste
lid, 1˚ tot en met 9˚, en tweede lid, van de wet van 8 augustus 1983
gerechtvaardigd is in het kader van een beroepsdossier inzake veilig-
heidsmachtigingen (artikel 1, § 1, 6˚);

2˚ voor de vervulling van de andere doeleinden (artikel 1, § 1, 1˚ tot
5˚ en 7˚) de toegang tot de informatiegegevens beperkt moet worden tot
de gegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, 1˚ tot 6˚, en tweede lid, van
de wet van 8 augustus 1983;

En ce qui concerne uniquement le Service d’Enquêtes du Comité
permanent R, la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services
de police et de renseignement prévoit par ailleurs en son article 40,
alinéa 3, que d’initiative ou sur réquisition du procureur du Roi, de
l’auditeur militaire ou du juge d’instruction compétent, il effectue, en
concurrence avec les autres officiers et agents de police judiciaire et
même avec un droit de prévention sur ceux-ci, les enquêtes sur les
crimes et délits à charge des membres des services de renseignements.

A ce propos, il faut toutefois rappeler, comme le stipulent les travaux
préparatoires, que la finalité première du contrôle instauré par la loi du
18 juillet 1991 ne concerne pas l’aspect judiciaire : « Le contrôle que le
gouvernement entend instaurer par le présent projet de loi n’a pas pour
but principal de constater, dans les services de police et de renseigne-
ments, des faits individuels à sanctionner : ce rôle demeure de l’entière
compétence des autorités judiciaires ou disciplinaires. Le but de ce
contrôle est de constater les imperfections et dysfonctionnements
occasionnels du système ainsi que de formuler des propositions afin d’y
remédier » (2).

Il n’en reste pas moins vrai que dans le cadre des enquêtes judiciaires,
le Service d’Enquêtes du Comité permanent R, dont le chef et les
membres ont la qualité d’officier de police judiciaire, auxiliaire du
procureur du Roi et de l’auditeur militaire, est un service de police à
part entière et doit par conséquent avoir accès à toutes les informations,
dont celles du Registre national, dont disposent les autres services de
police.

Enfin, outre ses compétences de contrôle dont il vient d’être question,
le Comité permanent R s’est vu instituer organe de recours par la loi du
11 décembre 1998, portant création d’un organe de recours en matière
d’habilitations de sécurité (3). Cette mission juridictionnelle est deve-
nue effective depuis le 1er juin 2000.

(2) Sénat doc 1258/2 – 9 juillet 1991.

(3) Moniteur belge du 7 mai 1999.

La procédure à suivre devant l’organe de recours en matière
d’habilitations de sécurité fait l’objet de l’arrêté royal du 24 mars 2000.
Dans le cadre de cette procédure qui doit aboutir à une délibération de
l’organe de recours dans les soixante jours suivant celui où il a été saisi,
le Comité permanent R peut notamment être amené, dans ce délai, à
vérifier des données à caractère personnel contenues dans le dossier
d’enquête du service de renseignement et de sécurité concerné et
relatives au requérant, ainsi qu’éventuellement aux personnes cohabi-
tant avec lui (article 16 de la loi du 11 décembre 1998 relative à la
classification et aux habilitations de sécurité). Parmi ces données
figurent notamment celles reprises au Registre national (article 19 de la
même loi). Le Comité R en sa qualité d’organe de recours doit
impérativement avoir accès à toutes les informations dont ces services
disposent pour pouvoir, le cas échéant, contrôler la réalité de celles-ci
ainsi que l’utilisation que ces services en ont faite dans le cadre d’une
enquête de sécurité.

Outre cet aspect, il doit être possible pour le Comité permanent R,
dès l’introduction du recours, de vérifier les éléments d’identification
visés à l’article 3 de l’arrêté royal du 24 mars 2000 déterminant la
procédure à suivre devant l’organe de recours en matière d’habilitation
de sécurité. Cette vérification concerne non seulement le requérant
personne physique, mais également les gérants, commissaires ou
préposés à l’administration ou à la gestion, si le requérant est une
personne morale.

La vérification de ces données doit, si nécessaire, être également
possible à tout autre moment de la procédure pour effectuer à temps les
notifications, avis et convocations prévues par les dispositions légales
applicables en la matière.

Pour l’accomplissement de l’ensemble de cette mission juridiction-
nelle, l’accès du Comité permanent R et de son greffier, qui est institué
en application de l’arrêté royal du 24 mars 2000 greffier de l’organe de
recours, aux informations reprises à l’article 3 de la loi du 8 août 1983
est indispensable.

La Commission de la protection de la vie privée estime dans son avis
émis le 12 juillet 2001 que :

1˚ l’accès aux informations visées à l’article 3, alinéa 1er, 1˚ à 9˚ inclus,
et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 est justifié dans le cadre d’un dossier
de recours en matière d’habilitations de sécurité (article 1er, § 1er, 6˚);

2˚ pour la réalisation des autres objectifs (article 1er, § 1er, 1˚ à 5˚ et 7˚),
l’accès aux informations doit être limité aux informations visées à
l’article 3, alinéa 1er, 1˚ à 6˚, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983;
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3˚ de gegevens die in het controlesysteem worden geregistreerd,
gedurende een termijn van drie jaar dienen te worden bewaard.

Het koninklijk besluit houdt rekening met de opmerkingen die door
de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in
dit advies werden geformuleerd (artikel 1, § 1, en artikel 6, tweede lid).

In de uitoefening van de hiervoor beschreven opdrachten is het
gebruik van het identificatienummer noodzakelijk voor de uitwisseling
van gegevens met de diensten en organismen die toegang hebben tot de
gegevens van het Rijksregister en die de toelating bekomen hebben om
het identificatienummer te gebruiken, in het bijzonder met de inlich-
tingendiensten die onderworpen zijn aan de organieke wet van
18 juli 1991 op het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten en met
de overheden die deze diensten besturen.

Tot slot is het gepast om er aan te herinneren dat ingevolge artikel 6
van de wet van 18 juli 1991, de leden van het Vast Comité I, zijn griffier,
de leden van de Dienst Enquêtes en het voltallige administratief
personeel, gehouden zijn tot het beroepsgeheim over alle feiten
waarover zij kennis hebben in de uitoefening van hun functies, en de
miskenning hiervan bestraft wordt middels het artikel 458 van het
Strafwetboek.

In dezelfde gedachtengang legt de wet van 11 december 1998 tot
oprichting van een beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, in
het artikel 7 een geheimhoudingsplicht op voor de leden en personeels-
leden van het Vast Comité I met betrekking tot feiten, handelingen of
inlichtingen waarvan zij kennis hebben ingevolge de medewerking die
zij verlenen aan de toepassing van de wet. Zij moeten bovendien
houder zijn van een veiligheidsmachtiging van het niveau « zeer
geheim ».

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
bracht de adviezen nrs. 23/95 en 20/2001 uit op 18 juli 1995 en
12 juli 2001.

De Raad van State bracht advies uit op 27 augustus 2002.
Wij hebben de eer te zijn,

Sire,

Van Uwe Majesteit,
de zeer eerbiedige

en zeer getrouwe dienaars,

De Minister van Binnenlandse Zaken,
A. DUQUESNE

De Minister van Justitie,
M. VERWILGHEN

ADVIES 23/95 VAN 18 JULI 1995 VAN DE COMMISSIE
VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

Ontwerp van koninklijk besluit waarbij aan het Vast Comité van
toezicht op de inlichtingendiensten en aan zijn Dienst Enquêtes
toegang tot de informatiegegevens en gebruik van het identificatienum-
mer van het Rijksregister wordt verleend
De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,
Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de

persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoons-
gegevens, inzonderheid artikel 29;

Gelet op de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een
Rijksregister van de natuurlijke personen, inzonderheid artikel 5,
gewijzigd bij de wetten van 19 juli 1991, 8 december 1992, 24 mei 1994,
21 december 1994 en 30 maart 1995, en artikel 8, gewijzigd bij de wet
van 15 januari 1990;

Gelet op de adviesaanvraag van 10 maart 1995 van de Minister van
Binnenlandse Zaken en van Ambtenarenzaken, op 12 juni 1995
aangevuld met bijkomende inlichtingen, medegedeeld door de Voor-
zitter van het Comité I;

Gelet op het verslag van de heer B. De Schutter,
Brengt op 18 juli 1995 het volgende advies uit :
I. VOORWERP VAN DE ADVIESAANVRAAG :

1. Het ontwerp van koninklijk besluit dat de Commissie ter advies
wordt voorgelegd strekt ertoe het Vast Comité van Toezicht op de
inlichtingendiensten (hierna Comité I genoemd) en zijn Dienst Enquê-
tes :

A. toegang te verlenen tot de gegevens van het Rijksregister bedoeld
in artikel 3 van de wet van 8 augustus 1983.

3˚ les informations enregistrées dans le système de contrôle doivent
être conservées durant une période de trois ans.

L’arrêté royal tient compte des observations formulées dans cet avis
par la Commission de la protection de la vie privée (article 1er, § 1er, et
article 6, alinéa 2).

Dans le cadre de toutes les missions décrites ci-dessus, l’utilisation du
numéro d’identification est nécessaire pour l’échange de données avec
des services et organismes ayant accès aux informations du Registre
national et ayant obtenu l’autorisation d’utiliser le numéro d’identifi-
cation, principalement avec les services de renseignements qui sont
régis par la loi organique du 18 juillet 1991 de contrôle des services de
police et de renseignements et avec les autorités administratives qui
gèrent ces services.

Il convient in fine de rappeler qu’en vertu de l’article 6 de la loi du
18 juillet 1991, les membres du Comité permanent R, son greffier, les
membres du Service d’Enquêtes ainsi que tout le personnel adminis-
tratif, sont tenus au secret professionnel dont le non-respect est
sanctionné pénalement par l’article 458 du Code pénal, pour tous les
faits dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

Dans le même ordre d’idée, la loi du 11 décembre 1998 portant
création d’un organe de recours en matière d’habilitations de sécurité,
impose dans son article 7 une obligation de secret aux membres et au
personnel du Comité permanent R à l’égard des faits, actes ou
renseignements dont ils ont connaissance en raison du concours qu’ils
apportent à l’application de la loi. Ils doivent être détenteurs d’une
habilitation de sécurité du niveau « très secret ».

La Commission de la protection de la vie privée a rendu les avis
nos 23/95 et 20/2001 les 18 juillet 1995 et 12 juillet 2001.

Le Conseil d’Etat a émis un avis le 27 août 2002.
Nous avons l’honneur d’être,

Sire,

De Votre Majesté,
les très respectueux

et les très fidèles serviteurs,

Le Ministre de l’Intérieur,
A. DUQUESNE

Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN

AVIS 23/95 DU 18 JUILLET 1995
DE LA COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE

Projet d’arrêté royal autorisant le Comité permanent de contrôle des
services de renseignements et son Service d’enquêtes à accéder aux
informations et à utiliser le numéro d’identification du Registre
national des personnes physiques
La Commission de la protection de la vie privée,
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée

à l’égard des traitements de données à caractère personnel, en
particulier son article 29;

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des
personnes physiques, en particulier son article 5 modifié par les lois des
19 juillet 1991, 8 décembre 1992, 24 mai 1994, 21 décembre 1994 et
30 mars 1995, et son article 8 modifié par la loi du 15 janvier 1990;

Vu la demande d’avis du Ministre de l’Intérieur et de la Fonction
publique du 10 mars 1995 complétée par des renseignements commu-
niqués par le Président du Comité R, le 12 juin 1995;

Vu le rapport de M. B. De Schutter,
Emet le 18 juillet 1995, l’avis suivant :
I. OBJET DE LA DEMANDE D’AVIS :
1. Le projet d’arrêté royal soumis à l’avis de la Commission tend à

autoriser le Comité permanent de contrôle des services de renseigne-
ments (ci-après le Comité R) et son Service d’enquêtes à :

A. avoir accès aux données du Registre national reprises à l’article 3
de la loi du 8 août 1983.
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A.1. De toegang wordt gevraagd door het Comité I (en de griffier)
voor de gegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, 1˚ tot 6˚, van de wet
van 8 augustus 1983 voor het vervullen van de volgende wettelijke en
reglementaire taken :

a) het uitvoeren, registreren en klasseren van de onderzoeken naar de
activiteiten en de werkwijzen van de inlichtingendiensten, overeenkom-
stig de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en
inlichtingendiensten;

b) het behandelen van de klachten en aangiften van gewezen leden
van het Vast Comité I en van de Dienst Enquêtes, overeenkomstig
artikel 56 van de organieke wet van 18 juli 1991 en de artikelen 74
tot 76 van het huishoudelijk reglement van het Comité I.

A.2. De toegang wordt gevraagd door de Dienst Enquêtes tot de
gegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, 1˚ tot 9˚, van de wet van
8 augustus 1983 voor het vervullen van de volgende wettelijke en
reglementaire taken :

a) de onderzoeken naar de activiteiten en werkwijzen van de
inlichtingendiensten;

b) het onderzoek van de klachten en de aangiften van particulieren
die rechtstreeks betrokken zijn geweest bij het optreden van een
inlichtingendienst of van ambtenaren, personen die een openbaar ambt
uitoefenen en de leden van de krijgsmacht die betrokken zijn bij
richtlijnen, beslissingen of toepassingsregels daarvan;

c) de onderzoeken naar de misdaden en wanbedrijven die ten laste
worden gelegd van de leden van de inlichtingendiensten, overeenkom-
stig de organieke wet van 18 juli 1991.

B. te machtigen het identificatienummer van de in het Rijksregister
ingeschreven natuurlijke personen te gebruiken in het kader van
voornoemde opdrachten :

B.1. voor doeleinden van intern beheer, als identificatiemiddel in de
dossiers, bestanden en repertoria die worden bijgehouden door het
Comité I en zijn Dienst Enquêtes;

B.2. voor doeleinden van externe betrekkingen met :
a) de houder van het nummer of zijn wettelijke vertegenwoordigers;
b) de openbare overheden en instellingen die ingevolge artikel 8 van

de wet van 8 augustus 1983 zelf machtiging hebben gekregen om het
nummer te gebruiken in de mate waarin zij optreden in de uitoefening
van hun wettelijke en reglementaire bevoegdheden.

II. ONDERZOEK VAN HET ONTWERP :
2. De informatiegegevens opgeslagen in het Rijksregister en het

identificatienummer van dit register zijn persoonsgegevens in de zin
van de wet van 8 december 1992.

Krachtens artikel 5 van deze wet moet de Commissie voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer nagaan of de verwerkin-
gen van deze gegevens die het Comité I en zijn Dienst Enquêtes met die
gegevens willen uitvoeren verenigbaar zijn met de duidelijk omschre-
ven en wettige doeleinden waarvan sprake is het ontwerp van
koninklijk besluit.

A. TOEGANG TOT HET RIJKSREGISTER
3. In artikel 5, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983 is bepaald

dat ″ de Koning toegang (verleent) tot het Rijksregister aan de openbare
overheden... » .

In de brief die als bijlage gaat bij de adviesaanvraag, stelt de Minister
van Binnenlandse Zaken dat ″het Vast Comité I en zijn Dienst Enquêtes
kunnen beschouwd worden als openbare overheden in de zin van
artikel 5, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een
Rijksregister van de natuurlijke personen″.

4. De doeleinden die worden beoogd door het Comité I en zijn Dienst
Enquêtes zijn omschreven in artikel 1 van de wet van 18 juli 1991,
namelijk ″de bescherming van de rechten die de Grondwet en de wet
aan de personen verlenen te waarborgen en te zorgen voor de
coördinatie en de doelmatigheid van de (...) inlichtingendiensten″.

Daartoe moeten het Comité I en zijn Dienst Enquêtes voornoemde
onderzoeken voeren, namelijk toezichtsonderzoeken en gerechtelijke
onderzoeken.

A.1. Toegang van de Voorzitter van het Comité I
5. a) Enerzijds kan de Voorzitter worden belast met het vervullen van

taken die hem door de wet zijn toevertrouwd in het kader van
toezichtsonderzoeken. Deze laatste hebben betrekking op de activitei-
ten en de werkwijzen van de inlichtingendiensten (bijvoorbeeld,
onderzoek van veiligheidscertificaten, onderzoek naar de toegang van
inlichtingendiensten tot informatiebronnen, enz...).

In het kader van dergelijke onderzoeken rijst soms de vraag naar de
nauwkeurige identificatie van de individuen, hoewel zulks geen
essentieel element is in deze onderzoeken.

A.1. L’accès est demandé par le Comité R (et son greffier) pour les
données visées à l’article 3 alinéa 1er, 1˚ à 6˚, de la loi du 8 août 1983, afin
d’accomplir les tâches légales et réglementaires suivantes :

a) l’accomplissement, l’enregistrement et le classement des enquêtes
sur les activités et les méthodes des services de renseignements,
conformément à la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des
services de police et de renseignements;

b) l’examen des plaintes et de dénonciations d’anciens membres du
Comité permanent R et du Service d’enquêtes, conformément à
l’article 56 de la loi organique du 18 juillet 1991 et aux articles 74 à 76
du règlement d’ordre intérieur du Comité R.

A.2. L’accès est demandé par le Service d’enquêtes pour les données
visées à l’article 3 alinéa 1er, 1˚ à 9˚, de la loi du 8 août 1983 afin
d’accomplir les tâches légales et réglementaires suivantes :

a) les enquêtes sur les activités et méthodes des services de
renseignements;

b) l’examen des plaintes et des dénonciations de particuliers qui ont
été directement concernés par l’intervention d’un service de renseigne-
ments ou de fonctionnaires, de personnes exerçant une fonction
publique et de membres des forces armées concernés par des directives,
des décisions ou des modalités d’application de celles-ci;

c) les enquêtes sur les crimes et délits mis à charge de membres des
services de renseignements, conformément à la loi organique du
18 juillet 1991.

B. à utiliser le numéro d’identification des personnes physiques
inscrites au Registre national, dans le cadre des tâches précitées :

B.1. aux fins de gestion interne, comme moyen d’identification des
dossiers, fichiers et répertoires tenus par le Comité R et par son Service
d’enquêtes;

B.2. aux fins de relations externes entretenues avec :
a) le titulaire du numéro ou ses représentants légaux;
b) les autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes reçu

l’autorisation d’utiliser le numéro d’identification, en vertu de
l’article 8 de la loi du 8 août 1983 et dans la mesure où ils agissent dans
l’exercice de leurs compétences légales et réglementaires.

II. EXAMEN DU PROJET :
2. Les informations contenues au Registre national et le numéro

d’identification dudit registre sont des données à caractère personnel
au sens de la loi du 8 décembre 1992.

En application de l’article 5 de cette loi, la Commission de la
protection de la vie privée doit examiner si les traitements, que le
Comité R et son Service d’enquêtes comptent mettre en œuvre avec ces
données, sont compatibles avec les finalités déterminées et légitimes
présentées dans le projet d’arrêté royal.

A. ACCES AU REGISTRE NATIONAL
3. L’article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 dispose que « Le Roi

autorise l’accès au Registre national aux autorités publiques... »

Dans sa lettre accompagnant la demande d’avis, Monsieur le
Ministre de l’Intérieur signale que ″het Vast Comité I en zijn dienst
Enquêtes kunnen beschouwd worden als openbare overheden in de zin
van artikel 5, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van
een Rijksregister van de natuurlijke personen″.

4. Les finalités que le Comité R et son Service d’enquêtes poursuivent
sont définies à l’article 1er de la loi organique du 18 juillet 1991. Il s’agit
de ″garantir la protection des droits que la Constitution et la loi
confèrent aux personnes et d’assurer la coordination et l’efficacité (...)
des services de renseignements″.

Pour y parvenir, le Comité R et son Service d’enquêtes sont amenés
à procéder à des enquêtes dont il est fait mention ci-dessus, à savoir des
enquêtes de contrôle ou des enquêtes judiciaires.

A.1. L’accès du Président du Comité R.
5. a) D’une part, le Président peut être amené à accomplir des

missions qui lui sont confiées par la loi dans le cadre d’enquêtes de
contrôle. Ces dernières porteront alors sur les activités et les méthodes
des services de renseignements (par exemple, l’étude des certificats de
sécurité, l’étude de l’accès des services de renseignements aux sources
d’informations, etc.).

Dans le cadre de telles enquêtes, la question de l’identification précise
d’individus peut se poser, bien que cela n’en soit pas un élément
essentiel.
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Het Comité I zou daartoe andere werkwijzen in overweging kunnen
nemen.

Bovendien kan de identiteit van de personeelsleden van de inlichtin-
gendiensten met wie men naar aanleiding van dergelijke onderzoeken
te maken krijgt gemakkelijk worden gecontroleerd bij de diensten zelf.

Bijgevolg is de Commissie van oordeel dat voor het vervullen van
dergelijke opdrachten, de toegang van de Voorzitter van het Comité I
tot de informatiegegevens 1˚ tot 6˚ bedoeld in artikel 3 van de wet tot
regeling van een Rijksregister, niet verenigbaar is met de doeleinden die
worden nagestreefd door het Comité I.

5. b) Anderzijds wordt de Voorzitter, in het kader van een onderzoek
(eventueel van gerechtelijke aard) naar aanleiding van een klacht van
een gewezen lid van het Comité I of van zijn Dienst Enquêtes, krachtens
artikel 56 van de wet van 18 juli 1991 en artikel 76 van het huishoudelijk
reglement van voornoemd Comité, belast met het vervullen van
onderzoekstaken.

Ingeval vragen door de Dienst Enquêtes worden behandeld, blijkt
bovendien uit de door het Comité I bezorgde inlichtingen dat het aan
de Voorzitter is om uit te maken of een verhoor wenselijk is, dan wel of
de Dienst Enquêtes met bijkomende onderzoeksmaatregelen moet
worden belast.

Bijgevolg is de vraag om te beschikken over middelen om de
personen die bij een onderzoek betrokken zijn nauwkeurig te identifi-
ceren volledig verantwoord en zijn de doeleinden van de verwerking
toereikend, ter zake dienend en niet overmatig.

Derhalve is de Commissie van oordeel dat voor het vervullen van
dergelijke opdrachten, de toegang van de Voorzitter van het Comité I
tot de informatiegegevens 1˚ tot 6˚ van artikel 3 van de wet tot regeling
van een Rijksregister verenigbaar is met de doeleinden die worden
nagestreefd door het Comité I.

A.2. Toegang van de leden van het Comité I

6. De vraag naar de nauwkeurige identificatie van individuen kan
rijzen naar aanleiding van gerechtelijke onderzoeken of onderzoeken
naar de acties en de werkwijzen van de inlichtingendiensten.

Uit de documenten die door het Comité I werden bezorgd, blijkt
evenwel niet dat de leden met die identificatie zijn belast.

De aanvraag tot toegang tot de gegevens van het Rijksregister wordt
uitsluitend verantwoord door de behoefte om efficiënt toe te zien op de
regelmatigheid van de onderzoeken die de Dienst Enquêtes werden
toevertrouwd.

Er werd niet aangetoond dat toegang tot de gegevens van het
Rijksregister een toereikend en ter zake dienend middel is om aan dit
doeleinde tegemoet te komen. Het Comité I zou daartoe andere
werkwijzen in overweging kunnen nemen.

Bovendien kon in het kader van dit toezicht niet worden opgemaakt
dat de verwerking van gegevens proportioneel van aard is.

Derhalve is de Commissie van oordeel dat de toegang van de leden
van het Comité I tot de informatiegegevens 1˚ tot 6˚ bedoeld in
artikel 3 van de wet tot regeling van een Rijksregister niet verenigbaar
is met de doeleinden die worden nagestreefd door het Comité I.

A.3. Toegang van de griffier van het Comité I

7. De vraag naar de nauwkeurige identificatie van individuen kan
rijzen naar aanleiding van gerechtelijke onderzoeken of onderzoeken
naar de activiteiten en de werkwijzen van de inlichtingendiensten.

Uit de documenten die door het Comité I werden bezorgd, blijkt
evenwel niet dat de griffier van het Comité met die taak is belast.

De taken waarmee de griffier is belast, zijn omschreven in artikel 62
van de wet van 18 juli 1991 en in de artikelen 23 tot 25 van het
huishoudelijk reglement, namelijk het secretariaat van de vergaderin-
gen van het Comité waarnemen, de processen-verbaal opstellen,
instaan voor de verzending van de stukken en voor de bewaring van
het archief.

De vraag om de griffier toegang te verlenen tot de informatiegege-
vens van het Rijksregister wordt in de bijkomende inlichtingen
verstrekt door het Comité trouwens niet ruimer verantwoord.

Derhalve is de Commissie van oordeel dat, waar het de taken
bedoeld in het ontwerp van koninklijk besluit betreft, de toegang van
de griffier van het Comité I tot de informatiegegevens 1˚ tot 6˚ van
artikel 3 van de wet tot regeling van een Rijksregister, niet verenigbaar
is met de doeleinden die worden nagestreefd door het Comité I.

Le Comité R pourrait envisager d’autres méthodes à cette fin.

En outre, l’identité des agents des services de renseignements qu’il
faudrait rencontrer lors de telles enquêtes peut être vérifiée aisément
auprès des services eux-mêmes.

C’est pourquoi, pour l’accomplissement de ce type de missions, la
Commission est d’avis que l’accès du Président du Comité R aux
informations n˚ 1 à 6 de l’article 3 de la loi organisant un Registre
national n’est pas compatible avec les finalités poursuivies par le
Comité R.

5. b) D’autre part, dans le cadre d’une enquête (éventuellement à
caractère judiciaire) reposant sur la plainte d’un ancien membre du
Comité R ou de son Service d’enquêtes, l’article 56 de la loi du
18 juillet 1991 et l’article 76 du règlement d’ordre intérieur de ce Comité
confient au Président l’accomplissement de devoirs d’information.

En outre, dans le cas de demandes traitées par le Service d’enquêtes,
il ressort des renseignements apportés par le Comité R que c’est au
Président qu’il revient d’examiner l’opportunité d’une audition ou
d’autres mesures d’investigation complémentaires à confier au Service
d’enquêtes.

Dès lors, la question de moyens permettant d’identifier précisément
des personnes impliquées dans une enquête se justifie pleinement, tout
comme le caractère adéquat, pertinent et non excessif du traitement de
données.

C’est pourquoi, pour l’accomplissement de ce type de missions, la
Commission est d’avis que l’accès du Président du Comité R aux
informations n˚ 1 à 6 de l’article 3 de la loi organisant un Registre
national est compatible avec les finalités poursuivies par le Comité R.

A.2. L’accès des membres du Comité R.

6. La question de l’identification précise d’individus peut se poser
lors d’enquêtes judiciaires ou d’enquêtes relatives au contrôle des
activités et des méthodes des services de renseignements.

Cependant, à travers les documents fournis par le Comité R, il
n’apparaı̂t pas que cette identification soit la tâche des membres du
Comité.

La demande d’accès aux données du Registre national est seulement
justifiée par le besoin de contrôler de manière efficace la régularité des
enquêtes qu’ils ont confiées au Service d’enquêtes.

Il n’est pas démontré que l’accès aux données du Registre national
soit un moyen adéquat et pertinent pour rencontrer cet objectif. Le
Comité R pourrait envisager d’autres méthodes à cette fin.

En outre, dans le cadre de ce contrôle, le caractère proportionné du
traitement de données n’a pu être découvert.

C’est pourquoi, la Commission est d’avis que l’accès des membres du
Comité R aux informations n˚ 1 à 6 de l’article 3 de la loi organisant un
Registre national n’est pas compatible avec les finalités poursuivies par
le Comité R.

A.3. L’accès du greffier du Comité R.

7. La question de l’identification précise d’individus peut se poser
lors d’enquêtes judiciaires ou d’enquêtes relatives au contrôle des
activités et des méthodes des services de renseignements.

Cependant, à travers les documents fournis par le Comité R, il
n’apparaı̂t pas que cette identification soit la tâche du greffier du
Comité.

En outre, l’article 62 de la loi du 18 juillet 1991 et les articles 23 à 25
du règlement d’ordre intérieur déterminent les missions attribuées au
greffier, à savoir le secrétariat des réunions du comité, la rédaction des
procès-verbaux, l’expédition des pièces et la conservation des archives.

La demande d’accès aux informations du Registre national dans le
chef du greffier n’est pas plus amplement justifiée à travers les
renseignements complémentaires fournis par le Comité R.

C’est pourquoi, en ce qui concerne les tâches décrites dans le projet
d’arrêté royal, la Commission est d’avis que l’accès du greffier du
Comité R aux informations n˚ 1 à 6 de l’article 3 de la loi organisant un
Registre national n’est pas compatible avec les finalités poursuivies par
le Comité R.
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A.4. Toegang van de Dienst Enquêtes en de leden ervan

8. a) Enerzijds kan de Dienst Enquêtes worden belast met de
uitoefening van zijn wettelijke bevoegdheden in het kader van
toezichtsonderzoeken of meer bepaald in het kader van de onderzoe-
ken naar de activiteiten en de werkwijzen van de inlichtingendiensten.

Om die onderzoeken tot een goed einde te brengen kan de vraag
rijzen naar de nauwkeurige identificatie van de individuen, hoewel
zulks geen essentieel element is in deze onderzoeken.

Het Comité I zou daartoe andere werkwijzen in overweging kunnen
nemen.

Bovendien kan de identiteit van de personeelsleden van de inlichtin-
gendiensten met wie men naar aanleiding van dergelijke onderzoeken
te maken krijgt gemakkelijk worden gecontroleerd bij de inlichtingen-
diensten zelf.

Derhalve is de Commissie van oordeel dat voor het vervullen van
dergelijke opdrachten, de toegang van de leden van de Dienst Enquêtes
tot de informatiegegevens 1˚ tot 6˚ van artikel 3 van de wet tot regeling
van een Rijksregister niet verenigbaar is met de doeleinden die
nagestreefd worden door het Comité I.

8. b) Anderzijds kan het voorkomen dat de Dienst Enquêtes zijn
wettelijke bevoegdheden moet uitoefenen in het kader van gerechte-
lijke onderzoeken die noodzakelijk zijn geworden :

— naar aanleiding van klachten en aangiften van particulieren die
rechtstreeks betrokken zijn geweest bij het optreden van een inlichtin-
gendienst of van ambtenaren, personen die een openbaar ambt
uitoefenen en de leden van de krijgsmacht die betrokken zijn bij
richtlijnen, beslissingen of toepassingsregels ervan; of

— naar aanleiding van misdaden en wanbedrijven die ten laste
worden gelegd van de leden van de inlichtingendiensten, krachtens de
wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie- en de
inlichtingendiensten.

Artikel 40 e.v. van de wet kennen de leden van de Dienst Enquêtes
trouwens de middelen toe die nodig zijn voor het uitvoeren van
opdrachten van gerechtelijke politie. In artikel 45 van dezelfde wet
wordt hen de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie,
hulpofficier van de procureur des Konings en de Krijgsauditeur
toegekend.

Gelet op de omvang van de taken die de Dienst Enquêtes moet
uitvoeren uit eigen beweging of op vordering van de gerechtelijke
overheden en gelet op de verscheidenheid van de personen waarmee
zij in de uitoefening van hun taken contact kunnen hebben (leden van
de inlichtingendiensten, klagers, getuigen, enz...) moet de dienst
kunnen beschikken over middelen die een nauwkeurige en zekere
identificatie mogelijk maken.

Naast de gewone gegevens met betrekking tot de identificatie van de
particulieren, zullen gegevens over de ″samenstelling van het gezin″
wellicht toereikend, ter zake dienend en niet overmatig zijn ingeval de
Dienst Enquêtes de regelmatigheid moet nagaan van veiligheidsonder-
zoeken die door de inlichtingendiensten werden gevoerd naar aanlei-
ding van de aanvraag van een veiligheidscertificaat door een particu-
lier.

Derhalve is de Commissie van oordeel dat voor het vervullen van dit
soort van opdrachten, de toegang van de leden tot de informatiegege-
vens 1˚ tot 9˚ van artikel 3 van de wet tot regeling van een Rijksregister
verenigbaar is met de doeleinden nagestreefd door het Comité I.

B. Gebruik van het identificatienummer

9. Krachtens artikel 5 van de wet van 8 december 1992, moet de
Commissie nagaan of het identificatienummer van het Rijksregister, dat
een persoonsgegeven is, het voorwerp kan uitmaken van een verwer-
king die verenigbaar is met de doeleinden vermeld in het ontwerp van
koninklijk besluit.

B.1. Gebruik door de Voorzitter van het Comité I

— Als identificatiemiddel in de bestanden, repertoria en dossiers die
worden gehouden in het kader van de toezichtsonderzoeken of
gerechtelijke onderzoeken.

— Als identificatiemiddel in het kader van de externe betrekkingen.

A.4. L’accès du Service d’enquêtes et de ses membres.

8. a) D’une part, le Service d’enquêtes peut être amené à exercer ses
compétences légales dans le cadre d’enquêtes de contrôle ou plus
précisément d’enquêtes portant sur les activités et les méthodes des
services de renseignements.

Pour mener à bien ces enquêtes, il n’est pas exclu que la question de
l’identification précise d’individus se pose bien que cela n’en soit pas
un élément essentiel.

Le Comité R pourrait envisager d’autres méthodes à cette fin.

En outre, l’identité des agents des services de renseignements qu’il
faudrait rencontrer lors de telles enquêtes peut être vérifiée aisément
auprès des services eux-mêmes.

C’est pourquoi, pour l’accomplissement de ce type de missions, la
Commission est d’avis que l’accès des membres du Service d’enquêtes
aux informations n˚ 1 à 6 de l’article 3 de la loi organisant un Registre
national n’est pas compatible avec les finalités poursuivies par le
Comité R.

8. b) D’autre part, le Service d’enquêtes peut être amené à exercer ses
compétences légales dans le cadre d’enquêtes judiciaires rendues
nécessaires

— suite à des plaintes et des dénonciations de particuliers qui ont été
directement concernés par l’intervention d’un service de renseigne-
ments ou de fonctionnaires, de personnes exerçant une fonction
publique et de membres des forces armées concernés par des directives,
des décisions ou des modalités d’application de celles-ci ou

— suite à des crimes et délits mis à charge de membres des services
de renseignements, conformément à la loi organique du contrôle des
services de police et de renseignements du 18 juillet 1991.

Les article 40 et suivants de la loi attribuent d’ailleurs aux membres
du Service d’enquêtes les moyens nécessaires à la poursuite de missions
de police judiciaire et l’article 45 de cette même loi leur confère la
qualité d’officier de police judiciaire auxiliaire du Procureur du Roi et
de l’Auditeur militaire.

Dès lors, l’étendue des tâches que le Service d’enquêtes est amené à
exécuter, d’initiative ou sur réquisition des autorités judiciaires, et la
diversité des personnes qu’il est amené à rencontrer dans l’exercice de
ses missions (membres des services de renseignements, plaignants,
témoins...) nécessitent également des moyens d’identification précise et
certaine.

Ainsi, outre les données habituelles relatives à l’identification des
particuliers, les informations sur la « composition du ménage » s’avé-
reront sans doute adéquates, pertinentes et non excessives lorsque le
Service d’enquêtes devra examiner la régularité d’enquêtes de sécurité
mises en oeuvre par les services de renseignements suite à la demande
de certificat de sécurité d’un particulier.

Par conséquent, pour l’accomplissement de ce type de missions, la
Commission est d’avis que l’accès des membres du Service d’enquêtes
aux informations n˚ 1 à 9 de l’article 3 de la loi organisant un Registre
national est compatible avec les finalités poursuivies par le Comité R.

B. Utilisation du numéro d’identification.

9. Conformément à l’article 5 de la loi du 8 décembre 1992, la
Commission doit examiner si la donnée à caractère personnel qu’est le
numéro d’identification du Registre national peut faire l’objet d’un
traitement compatible avec les finalités mentionnées dans le projet
d’arrêté royal.

B.1. Utilisation par le Président du Comité R.

— Identifiant dans les fichiers, répertoires et dossiers tenus dans le
cadre des enquêtes de contrôle ou des enquêtes judiciaires.

— Identifiant dans les relations externes.
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10. Naar aanleiding van de analyse in verband met de toegang tot het
Rijksregister, heeft de Commissie gesteld dat het belang van de taken
die de Voorzitter van het Comité I werden toevertrouwd, meer in het
bijzonder wanneer de Dienst Enquêtes het bevel wordt gegeven
bijkomende taken uit te voeren of bij de behandeling van een klacht van
een gewezen lid van het Comité, de toegang tot voornoemd Register
verantwoordde.

Het gebruik van een uniek identificatiemiddel, zoals het identificatie-
nummer van het Rijksregister, hetzij in het kader van het intern
dossierbeheer dan wel in het kader van externe betrekkingen, is
evenwel een nieuwe toepassing die los staat van de toegang.

Derhalve en voor zover de Commissie een gunstig advies uitbracht in
verband met de toegang van de Voorzitter van het Comité I, is de
Commissie van oordeel dat het gebruik van het identificatienummer
van het Rijksregister door de Voorzitter, zoals omschreven in hoofd-
stuk II van dit ontwerp, verenigbaar is met de doeleinden van het
Comité I.

B.2. Gebruik door de leden van het Comité I

— Als identificatiemiddel in de bestanden, repertoria en dossiers die
worden gehouden in het kader van toezichtsonderzoeken of gerechte-
lijke onderzoeken.

— Als identificatiemiddel in het kader van externe betrekkingen.

11. Waar het de behandeling van onderzoeken (toezichtsonderzoe-
ken of gerechtelijke onderzoeken), betreft, heeft de Commissie gesteld
dat de taken die de leden van het Comité I krachtens de wet van
18 juli 1991 en op grond van het huishoudelijk reglement zijn
toevertrouwd, geen verband hielden met de identificatie van particu-
lieren.

Bijgevolg wordt de toereikende, ter zake dienende en niet overmatige
aard van het gebruik van een uniek identificatiemiddel betwist, zowel
wat het intern beheer betreft, als de externe betrekkingen.

Derhalve is de Commissie van oordeel dat het gebruik van bedoeld
identificatienummer niet verenigbaar is met de doeleinden die nage-
streefd worden door het Comité I.

B.3. Gebruik door de griffier van het Comité I

— Als identificatiemiddel in de bestanden, repertoria en dossiers die
worden gehouden in het kader van toezichtsonderzoeken of gerechte-
lijke onderzoeken.

— Als identificatiemiddel in het kader van externe betrekkingen.

12. Krachtens de wet van 18 juli 1991 en het huishoudelijk reglement
is de griffier belast met het beheer van het administratief personeel van
het Comité I.

Uit de documenten bezorgd door het Comité I blijkt niet dat de
griffier zou kunnen worden betrokken bij onderzoeken, maar belast is
met het waarnemen van het secretariaat van de vergaderingen van het
Comité, het opstellen van de processen-verbaal en instaat voor de
verzending van de stukken en voor de bewaring van het archief.

Er werd niet bewezen dat het gebruik van een uniek identificatie-
middel zoals het identificatienummer van het Rijksregister daartoe
noodzakelijk is.

Derhalve is de Commissie van oordeel dat, waar het de taken betreft
bedoeld in het ontwerp van koninklijk besluit, het gebruik van
voornoemd identificatiemiddel door de griffier niet verenigbaar is met
de doeleinden die worden nagestreefd door het Comité I.

B.4. Gebruik door de Dienst Enquêtes en door de leden ervan

— Als identificatiemiddel in de bestanden, repertoria en dossiers die
worden gehouden in het kader van toezichtsonderzoeken of gerechte-
lijke onderzoeken.

— Als identificatiemiddel in het kader van externe betrekkingen.

13. a) Naar aanleiding van de analyse in verband met de toegang
heeft de Commissie gesteld dat de identificatie van individuen in het
kader van een toezichtsonderzoek (cf. supra) wellicht toereikend en ter
zake dienend is, maar overmatig is, gelet op de betrekkelijkheid ervan.

Geletopdebijkomendeaardvandeverwerkingvanhetidentificatienum-
mer van het Rijksregister, hetzij in het kader van het intern dossierbe-
heer, dan wel in de externe betrekkingen, is de Commissie van oordeel
dat het gebruik van voornoemd identificatienummer niet verenigbaar
is met de doeleinden die worden nagestreefd door het Comité I.

10. Lors de l’analyse de l’accès au Registre national, la Commission a
noté que l’importance des tâches confiées au Président du Comité R,
tout spécialement lors d’injonctions de devoirs supplémentaires au
Service d’enquêtes ou lors du traitement d’une plainte d’un ancien
membre du Comité, justifiait l’accès aux données dudit Registre.

Partant, l’utilisation d’un identifiant unique, tel que le numéro
d’identification du Registre national, que ce soit dans la gestion interne
des dossiers ou dans les relations externes du Comité, se révèle être une
application complémentaire à l’accès.

C’est pourquoi, dans la mesure où l’accès du Président du Comité R
a été apprécié favorablement par la Commission, celle-ci est d’avis que
l’utilisation, par le Président, du numéro d’identification du Registre
national, telle que formulée au chapitre II du présent projet, est
compatible avec les finalités poursuivies par le Comité R.

B.2. Utilisation par les membres du Comité R.

— Identifiant dans les fichiers, répertoires et dossiers tenus dans le
cadre des enquêtes de contrôle ou des enquêtes judiciaires.

— Identifiant dans les relations externes.

11. Lors du traitement des enquêtes (de contrôle ou judiciaires), la
Commission a noté que les tâches qui étaient confiées aux membres du
Comité par la loi du 18 juillet 1991 ainsi que par le règlement d’ordre
intérieur du Comité n’impliquaient pas une identification des particu-
liers.

Le caractère pertinent, adéquat et non excessif de l’utilisation d’un
identifiant unique est par conséquent mis en cause que ce soit à des fins
de gestion interne ou dans les relations externes.

La Commission est donc d’avis que l’utilisation dudit numéro
d’identification est incompatible avec les finalités poursuivies par le
Comité R.

B.3. Utilisation par le greffier du Comité R.

— Identifiant dans les fichiers, répertoires et dossiers tenus dans le
cadre des enquêtes de contrôle ou des enquêtes judiciaires.

— Identifiant dans les relations externes.

12. Les dispositions de la loi du 18 juillet 1991 et du règlement d’ordre
intérieur ont confié au greffier la mission de gérer le personnel
administratif du Comité R.

Dans les documents fournis par le Comité R, il n’apparaı̂t pas que le
greffier soit amené à prendre part aux enquêtes si ce n’est en assurant
le secrétariat des réunions du comité, la rédaction des procès-verbaux,
l’expédition des pièces et la conservation des archives.

A ces fins, le besoin d’utiliser un identifiant unique, tel que le numéro
d’identification du Registre national, n’est pas démontré.

C’est pourquoi, en ce qui concerne les tâches décrites dans le projet
d’arrêté royal, la Commission est donc d’avis que l’utilisation dudit
numéro d’identification par le greffier est incompatible avec les finalités
poursuivies par le Comité R.

B.4. Utilisation par le Service d’enquêtes et ses membres.

— Identifiant dans les fichiers, répertoires et dossiers tenus dans le
cadre des enquêtes de contrôle ou des enquêtes judiciaires.

— Identifiant dans les relations externes.

13. a) D’une part, dans le cadre d’une enquête de contrôle (cf. supra),
la Commission a noté, lors de l’analyse de l’accès, que l’identification de
personnes, bien que probablement adéquat et pertinent, resterait
excessif vu le caractère éventuel de la survenance de semblable
identification.

Vu le caractère complémentaire du traitement du numéro d’identifi-
cation du Registre national, que ce soit dans la gestion interne des
dossiers ou dans les relations externes du Comité, la Commission est
donc d’avis que l’utilisation dudit numéro d’identification est incom-
patible avec les finalités poursuivies par le Comité R.
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13. b) Naar aanleiding van de analyse van de toegang tot het
Rijksregister heeft de Commissie daarentegen gesteld dat de Dienst
Enquêtes en de leden ervan, in het kader van gerechtelijke onderzoeken
ruime opdrachten en middelen werden toevertrouwd.

Het gebruik van een uniek identificatiemiddel, in voorkomend geval
het identificatienummer van het Rijksregister, voor het intern dossier-
beheer of de externe betrekkingen van het Comité vergroot de
identificatiemogelijkheden geboden door de toegang.

Derhalve en voor zover de Commissie een gunstig advies uitbracht in
verband met de toegang van de leden van de Dienst Enquêtes, is de
Commissie van oordeel dat het gebruik door de Voorzitter van het
identificatienummer van het Rijksregister, zoals omschreven in hoofd-
stuk II van dit ontwerp, verenigbaar is met de doeleinden die worden
nagestreefd door het Comité I.

III. AANWIJZING VAN DE HOUDERS DIE TOEGANG HEBBEN TOT
DE GEGEVENS VAN HET RIJKSREGISTER EN GEMACHTIGD
ZIJN OM HET IDENTIFICATIENUMMER TE GEBRUIKEN :
14. Ter zake van de veiligheidsmaatregelen, dringt de Commissie er

sterk op aan dat het ontwerp van koninklijk besluit wordt gewijzigd, in
die zin dat de Dienst Enquêtes van het Comité I wordt verplicht een
systeem uit te werken waarin de raadplegingen van de gegevens van
het Rijksregister worden bewaard (logging) om de eventuele controles
op het gebruik van het systeem te vergemakkelijken.

IV. CONCLUSIE
15. Na de aanvragen van het Comité I en zijn Dienst Enquêtes te

hebben geanalyseerd in het licht van de wet van 8 december 1992,
inzonderheid van het bepaalde in artikel 5, concludeert de Commissie
dat de Voorzitter van het Comité en de leden van de Dienst Enquêtes
van het Comité I, ingeval zij optreden in het kader van gerechtelijke
onderzoeken, voldoen aan de voorwaarden om toegang te verkrijgen
tot de gegevens van het Rijksregister en gebruik te maken van het
identificatienummer.

De eerder opgesomde voorwaarden sluiten evenwel niet uit dat aan
de medewerkers van de Voorzitter van het Comité (bijvoorbeeld, de
griffier), die optreden in hetzelfde kader, toegang kan worden verleend
tot de informatiegegevens van het Rijksregister en dat zij gemachtigd
worden om het identificatienummer ervan te gebruiken, onder de
verantwoordelijkheid van de Voorzitter en voor zover ze, in het raam
van hun werkzaamheden de Voorzitter moeten bijstaan op het stuk van
het intern administratief beheer van het Comité.

Om deze redenen
16. Onder voorbehoud van de opmerkingen geformuleerd in de

nummers 5 tot 14 van dit advies, brengt de Commissie een gunstig
advies uit.
De secretaris, De voorzitter,
J. Paul. P. Thomas.

ADVIES 20/2001 VAN 12 JULI 2001 VAN DE COMMISSIE
VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

Ontwerp van koninklijk besluit waarbij het vast Comité van Toezicht
op de inlichtingendiensten en zijn Dienst Enquêtes worden gemach-
tigd toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregis-
ter van de natuurlijke personen en het identificatienummer ervan te
gebruiken
De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,
Gelet op artikel 22 van de Grondwet;
Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de

persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoons-
gegevens, inzonderheid op artikel 29;

Gelet op de adviesaanvraag van 3 april 2001 van de Minister van
Binnenlandse Zaken;

Gelet op het verslag van de heer B. De Schutter;
Brengt op 12 juli 2001 het volgende advies uit :
I. VOORWERP VAN DE ADVIESAANVRAAG :
A. Het ontwerp van koninklijk besluit dat de Commissie ter advies

wordt voorgelegd strekt ertoe het Vast Comité van Toezicht op de
inlichtingendiensten en zijn Dienst Enquêtes toegang te verlenen tot de
gegevens van het Rijksregister bedoeld in artikel 3 van de wet van
8 augustus 1983.

13. b) Par contre, lors de l’analyse de l’accès au Registre national, la
Commission a noté l’ampleur des missions et des moyens attribués au
Service d’enquêtes et à ses membres dans le cadre des enquêtes
judiciaires.

L’utilisation d’un identifiant unique, en l’espèce le numéro d’identi-
fication du Registre national, que ce soit dans la gestion interne des
dossiers ou dans les relations externes du Comité, vient renforcer les
possibilités d’identification offertes par l’accès au Registre.

C’est pourquoi, dans la mesure où l’accès des membres du Service
d’enquêtes a été apprécié favorablement par la Commission, celle-ci est
d’avis que l’utilisation, par le Service d’enquêtes, du numéro d’identi-
fication du Registre national, telle que formulée au chapitre II du
présent projet, est compatible avec les finalités poursuivies par le
Comité R.

III. DESIGNATION DES TITULAIRES AUTORISES A ACCEDER AUX
DONNEES DU REGISTRE NATIONAL ET A UTILISER LE NUMERO
D’IDENTIFICATION :
14. Quant à la détermination de mesures de sécurité, la Commission

recommande vivement que le projet d’arrêté royal soit amendé et qu’il
impose l’adoption par le Service d’enquêtes du Comité R d’un système
de conservation de toutes les consultations aux données du Registre
national (logging) afin de faciliter les éventuels contrôles de l’utilisation
du système.

IV. CONCLUSIONS :
15. Après avoir analysé les demandes du Comité R et de son Service

d’enquêtes à la lumière des dispositions de la loi du 8 décembre 1992,
et plus particulièrement de son article 5, la Commission conclut que le
Président du Comité et les membres du Service d’enquêtes du Comité
R, agissant dans le cadre d’enquêtes judiciaires, réunissent les condi-
tions justifiant l’accès aux données du Registre national et l’utilisation
du numéro d’identification.

Par ailleurs, les observations qui précèdent n’excluent pas que les
collaborateurs du Président du Comité (le greffier par exemple),
agissant dans le même cadre, puissent avoir accès aux informations du
Registre national et puissent utiliser le numéro d’identification du
Registre national, sous la responsabilité du Président et pour autant que
leurs activités les amènent à l’assister dans la gestion administrative
interne du Comité.

Par ces motifs :
16. Sous réserve des observations formulées aux numéros 5 à 14 du

présent avis, la Commission émet un avis favorable.

Le secrétaire, Le président,
J. Paul. P. Thomas.

AVIS 20/2001 DU 12 JUILLET 2001
DE LA COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE

Projet d’arrêté royal autorisant le Comité permanent de contrôle des
services de renseignements et son Service d’enquêtes à accéder aux
informations du Registre national des personnes physiques et à en
utiliser le numéro d’identification

La Commission de la protection de la vie privée,
Vu l’article 22 de la Constitution;
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée

à l’égard des traitements de données à caractère personnel, en
particulier l’article 29;

Vu la demande d’avis du Ministre de l’Intérieur, du 3 avril 2001;

Vu le rapport de M. B. De Schutter;
Emet, le 12 juillet 2001, l’avis suivant :
I. OBJET DE LA DEMANDE D’AVIS :
A. Le projet d’arrêté royal soumis à l’avis de la Commission vise à

accorder au Comité permanent de contrôle des services de renseigne-
ments et à son Service d’enquêtes l’accès aux données du Registre
national visées à l’article 3 de la loi du 8 août 1983.
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A.1. De toegang wordt gevraagd voor de gegevens bedoeld in
artikel 3, eerste lid, 1˚ tot 9˚ van de wet van 8 augustus 1983 voor het
vervullen van de wettelijke en reglementaire taken i.v.m.

1. onderzoek van klachten en aangiften van particulieren, recht-
streeks betrokken bij het optreden van een inlichtingendienst;

2. alsook die uitgaande van ambtenaren, personen die een openbaar
ambt uitoefenen en de leden van de krijgsmacht die betrokken zijn bij
richtlijnen, beslissingen of toepassingsregels daarvan;

3. het behandelen van de klachten en aangiften van gewezen leden
van het Vast Comité I en van de Dienst Enquêtes, overeenkomstig
artikel 56 van de organieke wet van 18 juli 1991 en de artikelen 74
tot 76 van het huishoudelijk reglement van het Comité I;

4. de identificatie van personen waarvan het verhoor in toezichtson-
derzoeken noodzakelijk wordt geacht;

5. de verificatie van gegevens van personen voorkomend in de
onderzoeken geopend door het Vast Comité I.

A.2. Toegang uitsluitend voor het Vast Comité I wordt gevraagd in
het kader van zijn taak als beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigin-
gen (wet 11 december 1998).

A.3. Toegang uitsluitend voor de Dienst Enquêtes voor uitoefening
van taken inzake de onderzoeken naar de misdaden en wanbedrijven
die ten laste worden gelegd van de leden van de inlichtingendiensten,
overeenkomstig de organieke wet van 18 juli 1991.

B. Het ontwerp strekt er tevens toe dezelfde instanties te machtigen
het identificatienummer van de in het Rijksregister ingeschreven
natuurlijke personen te gebruiken in het kader van voornoemde
opdrachten : voor doeleinden van intern beheer, als identificatiemiddel
in de dossiers, bestanden en repertoria die worden bijgehouden door
het Comité I en zijn Dienst Enquêtes, voor doeleinden van externe
betrekkingen met :

a) de houder van het nummer of zijn wettelijke vertegenwoordigers;

b) de openbare overheden en instellingen die ingevolge artikel 8 van
de wet van 8 augustus 1983 zelf machtiging hebben gekregen om het
nummer te gebruiken in de mate waarin zij optreden in de uitoefening
van hun wettelijke en reglementaire bevoegdheden.

2. Op 18 juli 1995 bracht de Commissie het advies 23/95 uit
betreffende een eerste versie van dit ontwerp. Dit advies was gunstig,
mits rekening gehouden werd met aanpassingen. Het toenmalige
ontwerp werd aangepast, maar werd uiteindelijk door de toenmalige
Minister van Binnenlandse Zaken niet aan de Ministerraad voorgelegd.

II. ONDERZOEK VAN HET ONTWERP :

3. Huidig ontwerp van koninklijk besluit houdt t.o.v. het vroegere,
een uitbreiding in, o.a. wat betreft de gevraagde gegevens (1˚ tot 9˚ i.p.v.
1˚ tot 6˚ van artikel 3, eerste lid, alsmede artikel 3, tweede lid) en de
personen gemachtigd om toegang te hebben tot de gegevens.

A. TOEGANG TOT HET RIJKSREGISTER

4. In artikel 5, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983 is bepaald
dat « de Koning toegang (verleent) tot het Rijksregister aan de openbare
overheden… ».

In de brief die als bijlage gaat bij de adviesaanvraag van 1995, stelt de
Minister van Binnenlandse Zaken dat « het Vast Comité I en zijn Dienst
Enquêtes kunnen beschouwd worden als openbare overheden in de zin
van artikel 5, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van
een Rijksregister van de natuurlijke personen ».

5. De doeleinden die worden beoogd door het Comité I en zijn Dienst
Enquêtes zijn omschreven in artikel 1 van de wet van 18 juli 1991,
namelijk « de bescherming van de rechten die de Grondwet en de wet
aan de personen verlenen te waarborgen en te zorgen voor de
coördinatie en de doelmatigheid van de inlichtingendiensten ».

Daartoe moeten het Comité I en zijn Dienst Enquêtes voornoemde
onderzoeken voeren, namelijk toezichtsonderzoeken en gerechtelijke
onderzoeken.

A.1. L’accès aux données visées à l’article 3, alinéa 1er, 1˚ à 9˚, de la loi
du 8 août 1983 est demandé en vue de l’accomplissement des missions
légales et réglementaires concernant :

1. l’examen de plaintes et de dénonciations émanant de particuliers
qui ont été directement concernés par l’intervention d’un service de
renseignements;

2. l’examen de plaintes et de dénonciations émanant de fonctionnai-
res, de personnes exerçant une fonction publique et de membres des
forces armées concernés par des directives, des décisions ou des
modalités d’application de celles-ci;

3. le traitement des plaintes et des dénonciations d’anciens membres
du Comité R et du Service d’enquêtes, conformément à l’article 56 de la
loi organique du 18 juillet 1991 et des articles 74 à 76 du règlement
d’ordre intérieur du Comité R;

4. l’identification des personnes dont l’audition est estimée nécessaire
dans les enquêtes de contrôle;

5. la vérification des informations relatives à des personnes apparais-
sant dans les enquêtes ouvertes par le Comité R.

A.2. L’accès est demandé pour le Comité R exclusivement dans le
cadre de sa mission d’organe de recours en matière d’habilitation de
sécurité (loi du 11 décembre 1998).

A.3. L’accès est demandé pour le Service d’enquêtes exclusivement
en vue de l’accomplissement de tâches relatives aux enquêtes sur les
crimes et délits mis à charge de membres des services de renseigne-
ments, conformément à la loi organique du 18 juillet 1991.

B. Le projet tend également à autoriser les mêmes instances à utiliser
le numéro d’identification des personnes physiques inscrites au
Registre national dans le cadre des missions précitées : à des fins de
gestion interne comme moyen d’identification dans les dossiers,
fichiers et répertoires qui sont tenus par le Comité R et son Service
d’enquêtes et à des fins de relations externes entretenues avec :

a) le titulaire du numéro ou son représentant légal;

b) les autorités publiques et organismes qui, en vertu de l’article 8 de
la loi du 8 août 1983, ont eux-mêmes obtenu l’autorisation d’utiliser le
numéro d’identification dans la mesure où ils agissent dans l’exercice
de leurs compétences légales et réglementaires.

2. Le 18 juillet 1995, la Commission a émis l’avis 23/95 concernant
une première version de ce projet. Cet avis était favorable, moyennant
des adaptations. Le premier projet a été adapté, mais n’a finalement pas
été soumis au Conseil des Ministres par le Ministre de l’Intérieur de
l’époque.

II. EXAMEN DU PROJET :

3. Le présent projet d’arrêté royal prévoit, par rapport à l’ancien, une
extension, notamment en ce qui concerne les informations demandées
(celles visées à l’article 3, alinéa 1er, 1˚ à 9˚, au lieu de celles visées à
l’article 3, alinéa 1er, 1˚ à 6˚, ainsi que celles visées à l’article 3, alinéa 2)
et les personnes autorisées à accéder aux informations.

A. ACCES AU REGISTRE NATIONAL.

4. L’article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 prévoit que ″le Roi
autorise l’accès au Registre national aux autorités publiques, …″

Dans la lettre jointe en annexe de la demande d’avis de 1995, le
Ministre de l’Intérieur considère que le Comité R et son Service
d’enquêtes peuvent être considérés comme des autorités publiques au
sens de l’article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un
Registre national des personnes physiques.

5. Les finalités visées par le Comité R et son Service d’enquêtes sont
établies à l’article 1er de la loi du 18 juillet 1991, lequel prévoit
notamment que ″le contrôle porte en particulier sur la protection des
droits que la Constitution et la loi confèrent aux personnes, ainsi que
sur la coordination et l’efficacité […] des services de renseignements
[…]″.

Le Comité R et son Service d’enquêtes doivent à cette fin exécuter les
enquêtes précitées, notamment des enquêtes de contrôle et des
instructions.
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6. In het kader van toezichtsonderzoeken kunnen het Vast Comité I
en zijn Dienst Enquêtes belast worden met een reeks door de wet
toevertrouwde taken, welke betrekking hebben op de activiteiten en
werkwijze van de inlichtingendiensten. Verscheidene categorieën per-
sonen kunnen bij dergelijke procedures betrokken worden (klagende
burgers, ambtenaren, gevraagden voor verhoor, leden van inlichtingen-
diensten zelf).

Aangevoerd wordt dat het inwinnen van de persoonsgegevens of het
verifiëren ervan op rechtstreekse wijze niet altijd opportuun is en dat
een rechtstreeks contact schadelijk kan zijn voor zowel het goede
verloop van het onderzoek als voor de bezorgdheid de persoonlijke
belangen van bv. een klager of een ander betrokken persoon niet te
schaden (zie Verslag aan de Koning).

De Commissie is van oordeel dat de toegang tot de gegevens van het
Rijksregister toelaat dat snel en rechtstreeks de relevante gegevens met
juistheid kunnen bekomen worden.

Bovendien kan de Dienst Enquêtes in het kader van gerechtelijke
onderzoeken optreden en in die hoedanigheid optreden als een
volwaardige politiedienst. Aldus moet hij dezelfde toegang kunnen
hebben tot het Rijksregister als de andere politiediensten.

De nieuwe taak voor het Vast Comité I als beroepsorgaan inzake
veiligheidsmachtigingen (met ingang van 1 juni 2000) houdt evenzeer
in dat verificatie van persoonsgegevens van eiser (en eventueel
samenwonende personen, bestuurders of zaakvoerders van rechtsper-
sonen) nodig kan zijn.

Deze controle op waarheidsgetrouwheid kan met alle waarborgen
best via het Rijksregister.

Blijft wel de vraag of in alle aangelegenheden de toegang tot de
gegevens 1˚ tot 9˚ verantwoord is i.p.v. de vragen 1˚ tot 6˚. Zo beroep,
burgerlijke stand en samenstelling van het gezin wel relevant kunnen
zijn in het kader van een beroepsdossier inzake veiligheidsmachtigin-
gen (artikel 1, § 1, 6˚), is de Commissie daarentegen van mening dat
voor de vervulling van de andere taken de toegang beperkt zou moeten
blijven tot de gegevens 1˚ tot 6˚. De Commissie wenst ook aandacht te
vestigen op het feit dat het gegeven « beroep » vaak als niet betrouw-
baar en dus irrelevant moet beschouwd worden, daar het niet
systematisch wordt bijgewerkt.

7. Wat betreft de personen die toegang tot de gegevens bekomen,
voorziet het ontwerp dat deze voorbehouden is voor de voorzitter en
twee werkende leden van het vast Comité voor taken voorzien in
artikel 1, § 1, 1˚ tot 6˚, aan de griffier van het Vast Comité I voor taken
van § 1, 6˚ (beroepsorgaan veiligheidsmachtigingen) en aan de leden
van de Dienst Enquêtes alle taken met uitzondering van die i.v.m. het
beroepsorgaan (artikel 1, § 2).

De beperking tot enkele leden en de uitsluitende bevoegdheid van de
griffier in het licht van de taken i.v.m. de wet van 11 december 1998
vangt de kritiek die de Commissie uitte in haar advies 23/95 op. Wat de
toegang door de leden van de Dienst Enquêtes betreft sluit de
Commissie zich aan bij de gedachtegang dat ook in het raam van
toezichtsonderzoeken naar activiteiten en werkwijzen van de inlichtin-
gendiensten, nauwkeurige identificaties noodzakelijk zijn en dit niet
alleen van personen behorende tot die diensten. Toegang lijkt dan ook
verantwoord voor toezicht- zowel als gerechtelijke onderzoeken.

8. Mededelingen aan derden is verboden (artikel 2). Worden niet als
derden beschouwd de betrokken natuurlijke personen of de openbare
overheden en instellingen die zelf de machtiging verkregen hebben. De
Commissie heeft geen opmerkingen dienaangaande.

B. GEBRUIK VAN HET IDENTIFICATIENUMMER

9. Volgens artikel 3 worden dezelfde personen als bedoeld in
artikel 1, § 2, gemachtigd het RR-nummer te gebruiken, doch :

1˚ uitsluitend in het vervullen van de taken vermeld onder artikel 1,
§ 1;

2˚ enkel voor interne beheersdoeleinden;

3˚ of, in extern gebruik, met de houder van het nummer of overheden
en instellingen die zelf krachtens artikel 8 van de wet op het
Rijksregister het gebruiksrecht bezitten.

De Commissie heeft dienaangaande geen opmerkingen.

6. Dans le cadre d’enquêtes de contrôle, le Comité R et son Service
d’enquêtes peuvent être chargés d’une série de missions qui leur sont
confiées par la loi en rapport avec les activités et la méthode de travail
des services de renseignements. Différentes catégories de personnes
peuvent être concernées par de telles procédures (citoyens portant
plainte, fonctionnaires, personnes interrogées, membres des services de
renseignements mêmes).

L’argument avancé est que recueillir ou vérifier des données à
caractère personnel de manière directe n’est pas toujours opportun et
qu’un contact direct peut nuire tant au bon déroulement de l’enquête
qu’au souci de préserver les intérêts personnels d’un plaignant ou
d’une autre personne mise en cause, par exemple (voir Rapport au Roi).

La Commission est d’avis qu’accéder aux données du Registre
national permet de pouvoir obtenir les informations pertinentes
rapidement, directement et avec exactitude.

En outre, le Service d’enquêtes peut agir dans le cadre d’instructions
et intervenir en cette qualité en tant que service de police à part entière.
Il doit donc pouvoir avoir le même accès au Registre national que les
autres services de police.

La nouvelle mission du Comité R en tant qu’organe de recours en
matière d’habilitation de sécurité (à compter du 1er juin 2000) implique
également que la vérification de données à caractère personnel relatives
au requérant (et éventuellement aux cohabitants, aux administrateurs
ou gérants de personnes morales) peut s’avérer nécessaire.

Procéder à ce contrôle de véracité par le biais du Registre national est
le meilleur moyen d’offrir toutes les garanties.

Reste la question de savoir si l’accès aux données visées à l’article 3,
alinéa 1er, 1˚ à 9˚, au lieu de celles visées à l’article 3, alinéa 1er, 1˚ à 6˚,
est justifié dans toutes les affaires. Si la profession, l’état civil et la
composition du ménage peuvent être pertinents dans le cadre d’un
dossier de recours en matière d’habilitation de sécurité (article 1er, § 1er,
6˚, du présent projet), la Commission estime en revanche que pour
l’accomplissement des autres missions, l’accès devrait être limité aux
données visées à l’article 3, alinéa 1er, 1˚ à 6˚. La Commission souhaite
également attirer l’attention sur le fait que la donnée ″profession″ doit
souvent être considérée comme non fiable et donc comme non
pertinente, puisqu’elle n’est pas systématiquement mise à jour.

7. En ce qui concerne les personnes qui obtiennent l’accès aux
informations, le projet prévoit que celui-ci est réservé au président et
aux deux membres effectifs du Comité permanent de contrôle pour les
missions visées à l’article 1er, § 1er, 1˚ à 6˚, au greffier du Comité R pour
les missions visées à l’article 1er, § 1er, 6˚ (organe de recours en matière
d’habilitation de sécurité) et aux membres du Service d’enquêtes pour
toutes les missions, à l’exception de celles relatives à l’organe de recours
(article 1er, § 2).

Le fait de limiter l’accès à quelques membres et la compétence
exclusive du greffier pour les missions en rapport avec la loi du
11 décembre 1998 répondent à la critique formulée par la Commission
dans son avis 23/95. En ce qui concerne l’accès par les membres du
Service d’enquêtes, la Commission souscrit à l’idée selon laquelle dans
le cadre d’enquêtes de contrôle sur les activités et les méthodes de
travail des services de renseignements également, des identifications
précises sont nécessaires et ce, pas uniquement en ce qui concerne des
personnes appartenant à ces services. L’accès paraı̂t donc fondé tant
pour les enquêtes de contrôle que pour les instructions.

8. Toute communication à des tiers est interdite (article 2). Ne sont
pas considérés comme des tiers, les personnes physiques concernées ou
les autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes obtenu
l’autorisation. La Commission n’a aucune remarque à formuler à cet
égard.

B. UTILISATION DU NUMERO D’IDENTIFICATION.

9. Conformément à l’article 3, les mêmes personnes que celles visées
à l’article 1er, § 2, sont autorisées à utiliser le numéro du Registre
national, mais :

1˚ exclusivement en vue de l’accomplissement des missions mention-
nées à l’article 1er, § 1er;

2˚ uniquement à des fins de gestion interne;

3˚ ou, en cas d’usage externe, avec le titulaire du numéro ou les
autorités et organismes qui, en vertu de l’article 8 de la loi organisant un
Registre national des personnes physiques, ont le droit d’utilisation.

La Commission n’a aucune remarque à formuler à cet égard.
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10. Belangrijk is de bepaling van artikel 6, waarbij de identiteit van
een gemachtigde aanvrager per raadpleging in een controlesysteem
wordt geregistreerd. Deze controlegegevens worden bewaard zolang
het betrokken dossier in behandeling is, verlengd met een periode van
3 maanden na sluiting van het dossier.

De Commissie staat gunstig tegenover deze bijkomende waarborgen
maar zou bij voorkeur een termijn van 3 jaar voorzien, aangezien dit
haar controletaak meer effectief zou maken. Klachten betreffende
onrechtmatige toegang tot de gegevens komen vaak voor, later dan
3 maanden na sluiting van het dossier.

Conclusie :
11. Onder voorbehoud van de opmerkingen geformuleerd onder

nummer 6 in fine, brengt de Commissie een gunstig advies uit.
De secretaris, De voorzitter,
B. Havelange. P. Thomas.

ADVIES 33.635/2/V VAN DE AFDELING WETGEVING
VAN DE RAAD VAN STATE

De Raad van State, afdeling wetgeving, tweede vakantiekamer, op
13 juni 2002 door de Minister van Binnenlandse Zaken verzocht hem,
binnen een termijn van ten hoogste een maand, van advies te dienen
over een ontwerp van koninklijk besluit ″waarbij het Vast Comité van
Toezicht op de inlichtingendiensten, afgekort Vast Comité I, en zijn
Dienst Enquêtes worden gemachtigd toegang te hebben tot de infor-
matiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen en het
identificatienummer ervan te gebruiken″, heeft op 27 augustus 2002 het
volgende advies gegeven :

Bij het ontwerp zijn geen opmerkingen te maken.
De kamer was samengesteld uit :
De heren :
R. Andersen, voorzitter van de Raad van State;
P. Hanse en P. Vandernoot, staatsraden;
Mevr. C. Gigot, griffier.
Het verslag werd uitgebracht door de heer J. Regnier, eerste

auditeur-afdelingshoofd. De nota van het Coördinatiebureau werd
opgesteld en toegelicht door de heer M. Joassart, adjunct-referendaris.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst werd
nagezien onder toezicht van de heer R. Andersen.
De griffier, De voorzitter,
C. Gigot. R. Andersen.

30 SEPTEMBER 2002. — Koninklijk besluit waarbij het Vast Comité
van Toezicht op de inlichtingendiensten, afgekort Vast Comité I, en
zijn Dienst Enquêtes worden gemachtigd toegang te hebben tot de
informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke per-
sonen en het identificatienummer ervan te gebruiken

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een
Rijksregister van de natuurlijke personen, inzonderheid op artikel 5,
eerste lid, gewijzigd bij de wet van 30 maart 1995, en op artikel 8,
gewijzigd bij de wet van 15 januari 1990;

Overwegende dat de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht
op politie- en inlichtingendiensten, gewijzigd bij de wet van 30 novem-
ber 1998, in het bijzonder de artikelen 32, 33, 34, 40 en 42, van
toepassing is;

Overwegende dat de wet van 8 december 1992 tot bescherming van
de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de
persoonsgegevens, gewijzigd bij de wet van 11 december 1998, welke
wet op 1 september 2001 in werking is getreden, inzonderheid artikel 4,
van toepassing is;

Overwegende dat de wet van 30 november 1998 houdende regeling
van de inlichtingen- en veiligheidsdienst, inzonderheid op artikel 2,
van toepassing is;

10. La disposition de l’article 6, qui prévoit que l’identité des
demandeurs autorisés est enregistrée lors des consultations dans un
système de contrôle, est importante. Ces informations de contrôle sont
conservées aussi longtemps que le dossier est en traitement, délai
prolongé d’une période de 3 mois à dater de la clôture du dossier.

La Commission est favorable à ces garanties supplémentaires, mais
considère préférable un délai de 3 ans, qui rendrait sa mission de
contrôle plus effective. Concernant l’accès abusif aux informations, il
arrive souvent que des plaintes soient déposées plus de 3 mois après la
clôture du dossier.

Conclusion :
11. La Commission émet un avis favorable, sous réserve des

remarques formulées au numéro 6 in fine.
Le secrétaire, Le président,
B. Havelange. P. Thomas.

AVIS 33.635/2/V DE LA SECTION DE LEGISLATION
DU CONSEIL D’ETAT

Le Conseil d’Etat, section de législation, deuxième chambre des
vacations, saisi par le Ministre de l’Intérieur, le 13 juin 2002, d’une
demande d’avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet
d’arrêté royal ″autorisant le Comité permanent de contrôle des services
de renseignements, en abrégé Comité permanent R, et son Service
d’Enquêtes à accéder aux informations du Registre national des
personnes physiques et à en utiliser le numéro d’identification″, a
donné le 27 août 2002 l’avis suivant :

Le projet n’appelle aucune observation.
La chambre était composée de :
MM. :
R. Andersen, président du Conseil d’Etat;
P. Hanse et P. Vandernoot, conseillers d’Etat;
Mme C. Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de

section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par
M. M. Joassart référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a
été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen.
Le greffier, Le président,
C. Gigot. R. Andersen.

30 SEPTEMBRE 2002. — Arrêté royal autorisant le Comité permanent
de contrôle des services de renseignements, en abrégé Comité
permanent R, et son Service d’Enquêtes à accéder aux informations
du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le
numéro d’identification

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des
personnes physiques, notamment l’article 5, alinéa 1er, modifié par la
loi du 30 mars 1995, et l’article 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990;

Considérant que la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des
services de police et de renseignements, modifiée par la loi du
30 novembre 1998, notamment les articles 32, 33, 34, 40 et 42, trouve à
s’appliquer;

Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de
la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel,
modifiée par la loi du 11 décembre 1998, laquelle est entrée en vigueur
le 1er septembre 2001, notamment l’article 4, trouve à s’appliquer;

Considérant que la loi du 30 novembre 1998 organisant les services
de renseignement et de sécurité, notamment l’article 2, trouve à
s’appliquer;
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Overwegende dat de wet van 11 december 1998 tot oprichting van
een beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, inzonderheid op
artikel 3, van toepassing is;

Overwegende dat het koninklijk besluit van 24 maart 2000 tot
regeling van de rechtspleging voor het beroepsorgaan inzake veiligheids-
machtigingen, inzonderheid op artikel 3, van toepassing is;

Gelet op de adviezen nrs. 23/95 en 20/2001 van de Commissie voor
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gegeven op 18 juli 1995
en 12 juli 2001;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
6 maart 2002;

Gelet op het besluit van de Ministerraad over het verzoek aan de
Raad van State om advies te geven binnen een termijn van ten hoogste
een maand;

Gelet op advies 33.635/2 van de Raad van State, gegeven op
27 augustus 2002, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1˚, van de
gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en van
Onze Minister van Justitie, en op het advies van Onze in Raad
vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

HOOFDSTUK I. — Toegang tot de informatiegegevens

Artikel 1. § 1. Aan het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen-
diensten, afgekort het Vast Comité I, en zijn Dienst Enquêtes wordt
toegang verleend tot de informatiegegevens bedoeld in artikel 3, eerste
lid, 1˚ tot en met 6˚, en tweede lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot
regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, voor de
onder 1˚ tot 5˚ en 7˚, vermelde doeleinden en aan het Vast Comité van
Toezicht op de inlichtingendiensten, afgekort het Vast Comité I, tot de
informatiegegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, 1˚ tot en met 9˚, en
tweede lid, van dezelfde wet uitsluitend voor de hierna onder 6˚
vermelde doeleinden :

1˚ het onderzoek van de klachten en aangiften van particulieren die
rechtstreeks betrokken zijn geweest bij het optreden van een inlichtin-
gendienst;

2˚ het onderzoek van de klachten en aangiften van ambtenaren,
personen die een openbaar ambt uitoefenen en de leden van de
krijgsmacht die betrokken zijn bij richtlijnen, beslissingen of toepas-
singsregels daarvan;

3˚ het onderzoek van klachten en aangiften van gewezen leden van
het Vast Comité I of de Dienst Enquêtes overeenkomstig artikel 56 van
de voormelde wet van 18 juli 1991 en de artikelen 74 en 76 van het
huishoudelijk reglement van het Vast Comité van toezicht op de
inlichtingendiensten;

4˚ de identificatie van personen waarvan het verhoor noodzakelijk
wordt geacht binnen de beperkingen van de toezichtsonderzoeken
geopend door het Vast Comité I;

5˚ de verificatie van gegevens van persoonlijke aard in verband met
personen die voorkomen in de onderzoeken geopend door het Vast
Comité I;

6˚ uitsluitend voor het Vast Comité I, de uitoefening van zijn taak als
beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen uit hoofde van de
voormelde wet van 11 december 1998;

7˚ uitsluitend voor de Dienst Enquêtes van het Vast Comité I, de
onderzoeken naar de misdaden en misdrijven die ten laste worden
gelegd van de leden van de inlichtingendiensten zoals bedoeld in
artikel 40, derde lid, van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het
toezicht op de politie- en inlichtingendiensten.

§ 2. De toegang tot de informatiegegevens is voorbehouden :

1˚ aan de voorzitter en twee werkende leden van het Vast Comité van
Toezicht op de inlichtingendiensten voor de uitoefening van de taken
bedoeld in § 1, 1˚ tot en met 6˚;

2˚ aan de griffier van het Vast Comité I uitsluitend voor de
uitoefening van de taak als beroepsorgaan bedoeld in § 1, 6˚;

Considérant que la loi du 11 décembre 1998 portant création d’un
organe de recours en matière d’habilitations de sécurité, notamment
l’article 3, trouve à s’appliquer;

Considérant que l’arrêté royal du 24 mars 2000 déterminant la
procédure à suivre devant l’organe de recours en matière d’habilita-
tions de sécurité, notamment l’article 3, trouve à s’appliquer;

Vu les avis nos 23/95 et 20/2001 de la Commission de la protection de
la vie privée, donnés les 18 juillet 1995 et 12 juillet 2001;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 6 mars 2002;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d’avis à
donner par le Conseil d’Etat dans un délai ne dépassant par un mois;

Vu l’avis 33.635/2 du Conseil d’Etat, donné le 27 août 2002, en
application de l’article 84, alinéa 1er, 1˚, des lois coordonnées sur le
Conseil d’Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre
de l’Intérieur et de l’avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en
Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. — Accès aux informations

Article 1er. § 1er. Le Comité permanent de contrôle des services de
renseignements, en abrégé Comité permanent R, et son Service
d’Enquêtes sont autorisés à accéder aux informations visées à l’article 3,
alinéa 1er, 1˚ à 6˚ inclus, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant
un registre national des personnes physiques, aux fins énumérées
ci-après aux 1˚ à 5˚ et 7˚, et au Comité permanent de contrôle des
services de renseignements, en abrégé Comité permanent R, aux
informations visées à l’article 3, alinéa 1er, 1˚ à 9˚ inclus, et alinéa 2, de
la même loi exclusivement aux fins énumérées ci-après au 6˚ :

1˚ l’examen de plaintes et de dénonciations émanant de particuliers
qui ont été directement concernés par l’intervention d’un service de
renseignements;

2˚ l’examen de plaintes et de dénonciations émanant de fonctionnai-
res, de personnes exerçant une fonction publique et de membres des
forces armées concernés par des directives, des décisions ou des
modalités d’application de celles-ci;

3˚ l’examen des plaintes et dénonciations d’anciens membres du
Comité permanent R et du Service d’Enquêtes, conformément à
l’article 56 de la loi précitée du 18 juillet 1991 et aux articles 74 et 76 du
règlement d’ordre intérieur du Comité permanent de contrôle des
services de renseignements;

4˚ l’identification des personnes dont l’audition est estimée néces-
saire dans la limite des enquêtes de contrôle ouvertes par le Comité
permanent R;

5˚ la vérification des informations à caractère personnel relatives à
des personnes apparaissant dans les enquêtes ouvertes par le Comité
permanent R;

6˚ pour le Comité permanent R exclusivement, l’exercice de sa
mission d’organe de recours en matière d’habilitations de sécurité en
vertu de la loi précitée du 11 décembre 1998;

7˚ pour le Service d’Enquêtes du Comité permanent R exclusivement,
les enquêtes sur les crimes et délits mis à charge de membres des
services de renseignements visés à l’article 40, alinéa 3, de la loi du
18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de
renseignements.

§ 2. L’accès aux informations est réservé :

1˚ au président et aux deux membres effectifs du Comité permanent
de contrôle des services de renseignements pour l’accomplissement des
missions visées au § 1er, 1˚ à 6˚;

2˚ au greffier du Comité permanent R exclusivement pour l’accom-
plissement de la mission d’organe de recours visée au § 1er, 6˚;
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3˚ aan het hoofd van de Dienst Enquêtes van het Vast Comité I voor
de uitoefening van de taken bedoeld in § 1, met uitzondering van 6˚;

4˚ aan de leden van de Dienst Enquêtes van het Vast Comité I voor de
uitoefening van de taken bedoeld in § 1, met uitzondering van 6˚, die,
omwille van hun functies en binnen de beperkingen van hun respec-
tievelijke bevoegdheden, schriftelijk en met naam, werden aangeduid
door de personen bedoeld onder 3.

De toegang tot de opeenvolgende wijzigingen van de informatiege-
gevens zoals bedoeld onder § 1, is beperkt tot een termijn van vijf jaar
voorafgaand aan de mededeling van deze gegevens.

Art. 2. De met toepassing van artikel 1, § 1, bekomen informatiege-
gevens mogen enkel gebruikt worden voor de in deze paragraaf
vermelde doeleinden. Zij mogen niet worden meegedeeld aan derden.

Worden voor de toepassing van artikel 1, § 1, niet beschouwd als
derden :

1˚ de natuurlijke personen waarop deze gegevens betrekking hebben
of hun wettelijke vertegenwoordigers;

2˚ de openbare overheden en instellingen die overeenkomstig arti-
kel 5 van de voornoemde wet van 8 augustus 1983 zijn gemachtigd
voor de informatiegegevens die hen krachtens deze machtiging mogen
worden meegedeeld en die handelen in het kader van hun wettelijke en
reglementaire bevoegdheden.

HOOFDSTUK II. — Gebruik van het
identificatienummer van het Rijksregister

Art. 3. De in artikel 1, § 2, bedoelde personen zijn gemachtigd om
het identificatienummer van de personen die in het Rijksregister van de
natuurlijke personen zijn ingeschreven te gebruiken.

De machtiging tot het gebruik van het identificatienummer is beperkt
tot het vervullen van de in artikel 1, § 1, vermelde taken.

Art. 4. Het identificatienummer mag enkel voor interne beheersdoel-
einden worden gebruikt als identificatiemiddel in dossiers, bestanden
en repertoria die gehouden worden door het Vast Comité van toezicht
op de inlichtingendiensten en zijn Dienst Enquêtes in de uitoefening
van de taken opgesomd in artikel 1, § 1.

Bij extern gebruik mag het identificatienummer enkel gebruikt
worden in de betrekkingen die voor het uitoefenen van deze taken
noodzakelijk zijn met :

1˚ de houder van het nummer of zijn wettelijke vertegenwoordiger;

2˚ de openbare overheden en instellingen die zelf krachtens artikel 8
van de wet van 8 augustus 1983 werden gemachtigd om het identifi-
catienummer te gebruiken in de uitoefening van hun wettelijke en
reglementaire bevoegdheden.

HOOFDSTUK III. — Slotbepalingen

Art. 5. De lijst van de personen die overeenkomstig artikel 1, § 2, zijn
aangesteld met vermelding van hun graad en functie, wordt jaarlijks
opgesteld en ter beschikking gehouden van de Commissie voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Art. 6. De identiteit van de aanvrager van een raadpleging van het
Rijksregister bij het Vast Comité I en zijn Dienst Enquêtes wordt
geregistreerd in een controlesysteem.

Deze gegevens worden bewaard gedurende een termijn van drie jaar.

Art. 7. Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Onze Minister
van Justitie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit
besluit.

Gegeven te Brussel, 30 september 2002.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,
A. DUQUESNE

De Minister van Justitie,
M. VERWILGHEN

3˚ au chef du Service d’Enquêtes du Comité permanent R pour
l’accomplissement des missions visées au § 1er, à l’exception du 6˚;

4˚ aux membres du Service d’Enquêtes du Comité permanent R pour
l’accomplissement des missions visées au § 1er, à l’exception du 6˚, qui,
en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions
respectives, ont été désignés à cette fin, nommément et par écrit, par la
personne visée sous 3.

L’accès aux modifications successives apportées aux informations
visées au § 1er, est limité à une période de cinq années précédant la
communication de ces informations.

Art. 2. Les informations obtenues en application de l’article 1er, § 1er,
ne peuvent être utilisées qu’aux fins qui y sont énumérées. Elles ne
peuvent pas être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l’application de
l’article 1er, § 1er :

1˚ les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations
ou leurs représentants légaux;

2˚ les autorités publiques et organismes désignés en vertu de
l’article 5 de la loi du 8 août 1983 précitée, pour les informations qui
peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation, et qui
agissent dans le cadre de leurs compétences légales et réglementaires.

CHAPITRE II. — Utilisation du numéro
d’identification du Registre national

Art. 3. Les personnes visées à l’article 1er, § 2, sont autorisées à
utiliser le numéro d’identification des personnes inscrites au Registre
national des personnes physiques.

L’autorisation d’utiliser le numéro d’identification est limitée à
l’accomplissement des tâches visées à l’article 1er, § 1er.

Art. 4. Le numéro d’identification ne peut être utilisé à des fins de
gestion interne que comme moyen d’identification dans les dossiers,
fichiers et répertoires qui sont tenus par le Comité permanent de
contrôle des services de renseignements et son Service d’Enquêtes,
exclusivement pour l’accomplissement des tâches énumérées à
l’article 1er, § 1er.

En cas d’usage externe, le numéro d’identification ne peut être utilisé
que dans les relations nécessaires à l’accomplissement de ces tâches
avec :

1˚ le titulaire du numéro ou son représentant légal;

2˚ les autorités publiques et organismes qui, en vertu de l’article 8 de
la loi du 8 août 1983 précitée, ont eux-mêmes obtenu l’autorisation
d’utiliser le numéro d’identification et qui agissent dans l’exercice de
leurs compétences légales et réglementaires.

CHAPITRE III. — Dispositions finales

Art. 5. La liste des personnes désignées conformément à l’article 1er,
§ 2, avec la mention de leur grade et de leur fonction, est dressée
annuellement et est tenue à la disposition de la Commission de la
protection de la vie privée.

Art. 6. L’identité des auteurs de toute demande de consultation du
registre national par le Comité permanent R et son Service d’Enquêtes
est enregistré dans un système de contrôle.

Ces informations sont conservées durant une période de trois ans.

Art. 7. Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre de la Justice
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 septembre 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Intérieur,
A. DUQUESNE

Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
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