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CCoommmmiissssiiee  vvoooorr  ddee  bbeesscchheerrmmiinngg  vvaann  ddee  ppeerrssoooonnlliijjkkee  lleevveennssssffeeeerr    

UUiittssllaagg  vvaann  ddee  ggeehheeiimmee  sstteemmmmiinngg  vvoooorr  ddee  bbeennooeemmiinngg  vvaann  ddee  

ppllaaaattssvveerrvvaannggeennddee  eexxtteerrnnee  lleeddeenn  vvaann  hheett  SSeeccttoorraaaall  CCoommiittéé  RRiijjkkssrreeggiisstteerr    

  
 
 
 
Aan de orde is tegelijkertijd de geheime stemming voor de benoeming van de 
plaatsvervangende externe leden van het Sectoraal Comité Rijksregister.  
 
Overeenkomstig artikel 31bis, § 2, van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, moet de 
Kamer overgaan tot de benoeming van drie plaatsvervangende externe leden. De drie 
effectieve externe leden werden benoemd tijdens de plenaire vergadering van donderdag 5 
december 2013.  
 
Bij brief van 11 april 2014 deelt de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken 
en Gelijke Kansen een dubbele lijst van kandidaten mee die werd goedgekeurd door de 
Ministerraad van 4 april 2014, met het oog op de hernieuwing van de mandaten van de 
plaatsvervangende externe leden van het Sectoraal Comité Rijksregister, opgericht binnen 
de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.  
 
Het gaat om de volgende kandidaten:  
 
Plaatsvervangende leden  
 
- Eerste mandaat  
Eerste kandidaat: mevrouw Els J. Kindt  
Tweede kandidaat: mevrouw Anne Ottevaere  
 
- Tweede mandaat  
Eerste kandidaat: de heer Rudy Trogh  
Tweede kandidaat: mevrouw Els K. Kindt  
 
- Derde mandaat  
Eerste kandidaat: mevrouw Aurélie Van der Perre  
Tweede kandidaat: de heer Mathias Vermeulen  
 
 
Het stuk met de namen van de kandidaten werd rondgedeeld (stuk nr. 3564/1).  
 

Stemmen:   104 
 
Blanco of ongeldig  22 
Geldig   82 
 
Volstrekte meerderheid 42 

 
 
Eerste mandaat  
Mevrouw Els J. Kindt heeft 82 stemmen gekregen.  
Mevrouw Anne Ottevaere heeft 0 stemmen gekregen.  
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Aangezien mevrouw Els J. Kindt 82 stemmen heeft gekregen, dit is de volstrekte meerderheid, 
is zij benoemd tot plaatsvervangend lid van het Sectoraal Comité Rijksregister.  
 
 
Tweede mandaat  
De heer Rudy Trogh heeft 82 stemmen gekregen.  
Mevrouw Els J. Kindt heeft 0 stemmen gekregen.  
 
Aangezien de heer Rudy Trogh 82 stemmen heeft gekregen, dit is de volstrekte 
meerderheid, is hij benoemd tot plaatsvervangend lid van het Sectoraal Comité Rijksregister.  
 
 
Derde mandaat  
Mevrouw Aurélie Van der Perre heeft 82 stemmen gekregen.  
De heer Mathias Vermeulen heeft 0 stemmen gekregen.  
 
Aangezien mevrouw Aurélie Van der Perre 82 stemmen heeft gekregen, dit is de volstrekte 
meerderheid, is zij benoemd tot plaatsvervangend lid van het Sectoraal Comité Rijksregister.  
 


