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Betreft: aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens door het 

Departement Onderwijs en Vorming aan de Universiteit Antwerpen in het kader van een 

wetenschappelijk onderzoek naar de invloed van de organisatie van het vaccinatiebeleid op 

de dekkingsgraad van HPV-vaccinatie in Vlaanderen 

 

 

 

 

I. ELEMENTEN VAN DE AANVRAAG 

 

A. WETTELIJKE, DECRETALE EN REGLEMENTAIRE GRONDSLAGEN 

 

1. De Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (hierna: "VTC"); 

 

2. Gelet op het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (hierna: “het 

e-govdecreet”), inzonderheid de artikelen 8 en 11;  

 

3. Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 

verwerking van persoonsgegevens (hierna "WVP"); 
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4. Gelet op het Koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna “KB 13 

februari 2001”). 

 

 

B. VERLOOP VAN HET ONDERZOEK 

 

5. Gelet op de aanvraag, ontvangen op 17 juli 2012;  

 

6. Gelet op de evaluatie van de beveiliging van de Universiteit Antwerpen, ontvangen op 17 juli 2012; 

 

7. Gelet op de evaluatie van de beveiliging van het Departement Onderwijs en Vorming, ontvangen op 19 april 

2012; 

 

8. Gelet op de bespreking van het dossier op de vergadering van de VTC van 5 september 2012; 

 

9. Beslist op 5 september 2012 als volgt: 

 

 

II. ONDERWERP EN CONTEXT VAN DE AANVRAAG 

 

10. Voorliggende aanvraag tot machtiging betreft het meedelen van persoonsgegevens van het Departement 

Onderwijs en Vorming aan twee onderzoekscentra van de Universiteit Antwerpen, nl. het Centrum voor Sociaal Beleid 

en het Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties, voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek naar de 

invloed van de organisatie van het vaccinatiebeleid op de dekkingsgraad van HPV-vaccinatie (Humaan Papilloma 

Virus) in Vlaanderen.  

 

11. In het kader van voorliggend onderzoek wordt de mededeling van (gecodeerde) persoonsgegevens gevraagd 

van drie instanties, met name de Landsbond van de Christelijke Mutualiteiten (LCM), het Vlaams Agentschap Zorg en 

Gezondheid en het Departement Onderwijs en Vorming. 

 

12. In het onderzoek zal worden nagegaan of een systematische organisatie van HPV-vaccinatie (georganiseerd 

en gratis aanbod via de scholen aangevuld met de mogelijkheid zich te laten vaccineren door de eigen arts-

vaccinator) leidt tot een betere dekking dan een niet-georganiseerde HPV-vaccinatie (waarbij het initiatief voor 

vaccinatie wordt overgelaten aan de meisjes zelf of aan hun arts en er remgeld dient betaald te worden). Daarbij 

wordt gefocust op de dekkingsgraad van twee groepen meisjes, met name meisjes uit lage inkomensgezinnen en 

meisjes waarvan de moeder niet deelneemt aan baarmoederhalskankerscreening. Van deze twee groepen werd 

aangetoond dat ze een hoger risico hebben op baarmoederhalskanker en/of minder goed bereikt worden door de 
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andere preventieve maatregel ter voorkoming van baarmoederhalskanker, baarmoederhalskankerscreening. Het zijn 

daarom prioritaire doelgroepen voor het HPV-vaccinatiebeleid.  

 

13. Daarnaast zal in het onderzoek nagegaan worden of bij een systematische organisatie van HPV-vaccinatie 

meisjes uit het bijzonder onderwijs (BLO, BuSO), meisjes met één of meerdere jaren schoolachterstand, meisjes met 

een niet-Belgische nationaliteit/een andere thuistaal dan het Nederlands en meisjes waarvan de moeder een laag 

opleidingsniveau heeft minder goed gevaccineerd worden dan hun leeftijdsgenoten. Van deze groepen is geweten 

dat ze voor andere adolescentenvaccins significant minder goed (bewezen) gevaccineerd zijn. 

 

14. De onderzoekspopulatie bestaat uit alle vrouwelijke CM-leden, wonend in Vlaanderen die geboren zijn tussen 

1 januari 1995 en 31 december 1999 en die lid waren van de CM op 31 december 2006. 

 

15. Volgende onderzoeksvragen zullen worden gesteld: 

• Is de positieve associatie tussen HPV-vaccinatie en gezinsinkomen enerzijds en het 

baarmoederhalskankerscreeningsgedrag van de moeder in de jaren voor vaccinatie (2002-2006) anderzijds minder 

uitgesproken (of zelfs afwezig) bij meisjes die gevaccineerd werden onder een georganiseerd dan bij meisjes die 

gevaccineerd werden onder een niet-georganiseerd vaccinatiesysteem? 

• Is er onder het systeem van georganiseerde vaccinatie een negatieve associatie tussen HPV-vaccinatie en het 

attenderen van het buitengewoon onderwijs, het hebben van een schoolachterstand, het hebben van een niet-

Belgische nationaliteit of een andere thuistaal dan het Nederlands en het hebben van een moeder met een laag 

opleidingsniveau? 

• In welke mate wordt de eventueel vastgestelde sociale gradiënt in HPV-vaccinatie bij vaccinatie onder het 

georganiseerd systeem mee verklaard door het verband tussen schoolachterstand en sociale achtergrondkenmerken? 

 

16. Voor onderzoeksmethode zullen verschillende benaderingen worden gehanteerd: 

• beschrijvende statistieken om een globaal beeld van vaccinatiegraad en keuze van arts-vaccinator te 

bekomen; 

• vergelijking van de determinanten van HPV vaccinatie-initiatie onder georganiseerde en niet-georganiseerde 

vaccinatie aan de hand van het Cox regressiemode1; 

• sensitiviteitsanalyses op basis van het globaal medisch dossier en op basis van het percentage huisarts-

gebruikers Vaccinnet in de gemeente. 

 

17. Het eHealth-platform komt tussen voor de codering van de persoonsgegevens. Censtat van de Universiteit 

Hasselt zal instaan voor de koppeling van de gecodeerde gegevens.  

 

18. Het onderzoek zal uitgevoerd worden door een doctoraatstudent van het Centrum voor Sociaal Beleid aan de 

hand van gecodeerde en gekoppelde gegevens.  

                                                
1 Hiermee vergelijkt men de relatie tussen sociale kenmerken van het gezin/screeningsgedrag van de moeder en HPV-vaccinatie 
initiatie onder georganiseerde en niet-georganiseerde vaccinatie. 
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III. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG 

 

A. ONTVANKELIJKHEID 

 

19. De mededeling van volgende gegevens van het Departement Onderwijs en Vorming2 wordt gevraagd: 

• Inschrijving in het eerste jaar algemeen secundair onderwijs; 

• Inschrijving in BLO (buitengewoon lager onderwijs) en BuSO (buitengewoon secundair onderwijs); 

• Nationaliteit (situatie oktober 2010); 

• Thuistaal; 

• Laag opleidingsniveau moeder. 

 

20. Deze gegevens moeten beschouwd worden als persoonsgegevens in de zin van artikel 1, §1, WVP. 

Aangezien deze persoonsgegevens op een geautomatiseerde wijze worden verwerkt, is de WVP van toepassing3. 

 

21. Overeenkomstig artikel 8, eerste lid, van het e-govdecreet vereist elke elektronische mededeling van 

persoonsgegevens door een instantie4 een machtiging van de VTC, tenzij de elektronische mededeling van gegevens 

al onderworpen is aan een machtiging van een ander sectoraal comité, opgericht binnen de Commissie voor de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer.  

 

22. De persoonsgegevens worden opgevraagd bij het Departement Onderwijs en Vorming dat werd opgericht bij 

besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie. 

Het Departement Onderwijs en Vorming is een instantie, vermeld in artikel 4, §1, 2°, decreet van 26 maart 2004 

betreffende de openbaarheid van bestuur, en valt dus onder het toepassingsgebied van artikel 8 van het e-

govdecreet.  

 

                                                
2 De mededeling van persoonsgegevens van de Landsbond van de Christelijke Mutualiteiten (LCM), het Vlaams Agentschap Zorg en 
Gezondheid werd gemachtigd door het sectoraal comité van de Sociale Zekerheid en Gezondheid, afdeling Gezondheid bij 
beraadslaging 12/061 van 17 juli 2012.  
3 Art. 3, §1 WVP. 
4 Het begrip ‘instantie’ wordt gedefinieerd in artikel 2, 10°, van het decreet als: “een instantie, vermeld in artikel 4, §1, van het 
decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur”. 
 Art. 4. § 1. Dit decreet is van toepassing op de volgende instanties : 
1° het Vlaams Parlement en de eraan verbonden instellingen; 
2° de diensten, instellingen en rechtspersonen die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest; 
3° de gemeenten en de districten; 
4° de provincies; 
5° de andere gemeentelijke en provinciale instellingen, met inbegrip van de verenigingen zonder winstoogmerk waarin één of meer 
gemeenten of de provincies minstens de helft van de stemmen in één van de beheersorganen heeft of de helft van de financiering 
voor haar rekening neemt; 
6° de verenigingen van provincies en gemeenten, bedoeld in de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales, en de 
samenwerkingsvormen zoals geregeld in het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
7° de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, hierna O.C.M.W.'s te noemen, en de verenigingen, bedoeld in hoofdstuk 12 
van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende O.C.M.W.'s; 
8° de polders, bedoeld in de wet van 3 juni 1957 betreffende de polders, en de wateringen, bedoeld in de wet van 5 juli 1956 
betreffende de wateringen; 
9° de kerkfabrieken en de instellingen die belast zijn met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten; 
10° alle andere instanties binnen het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap. 
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23. De VTC is derhalve bevoegd om voorliggende machtigingsaanvraag met betrekking tot de mededeling van 

persoonsgegevens door het Departement Onderwijs en Vorming te behandelen. 

 

B. TEN GRONDE  

 

B.1. FINALITEITSBEGINSEL 

 

24. Artikel 4, §1, 1°, WVP, stelt dat iedere verwerking van persoonsgegevens eerlijk en rechtmatig moet zijn. Dit 

houdt in dat iedere gegevensverwerking dient te gebeuren op een transparante wijze en mits naleving van het recht.  

 

25. Zoals onder randnummers 19 en 20 omschreven zijn de gevraagde gegevens persoonsgegevens. 

Overeenkomstig artikel 4, §1, 2°, WVP, dienen persoonsgegevens voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en 

gerechtvaardigde doeleinden te worden verkregen en mogen zij niet verder worden verwerkt op een wijze die 

onverenigbaar is met die doeleinden. Hierbij wordt rekening gehouden met alle relevante factoren, met name de 

redelijke verwachtingen van de betrokkene en met de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen. De VTC 

onderzoekt hierna de verschillende aspecten van dit finaliteitsbeginsel. 

 

Oorspronkelijk doeleinde van de gegevensverwerking: 

 

26. Gegevens betreffende de inschrijving van leerlingen maken deel uit van de administratieve 

gegevensverzameling die gebeurt door het Vlaams Ministerie van Onderwijs & Vorming bij de onderwijsinstellingen 

erkend door de Vlaamse Gemeenschap. Inschrijvingsgegevens worden enerzijds verzameld met het oog op 

administratieve doeleinden (zoals het berekenen van de werkingsmiddelen voor de instellingen, het nagaan van de 

regelmatigheid en financierbaarheid van de leerlingen en de leerplichtcontrole) en worden anderzijds ook aangewend 

in beleidsvoorbereidende en beleidsevaluerende activiteiten (zoals het opvolgen van schoolloopbanen). Naast de 

eigenlijke inschrijving en een aantal basispersoonskenmerken, zoals geboortedatum en nationaliteit, worden ook 

gegevens verzameld betreffende vier financieringskenmerken van de leerlingen (waaronder het opleidingsniveau van 

de moeder en de thuistaal) omdat deze in rekening worden gebracht bij het bepalen van een deel van de 

werkingsmiddelen van de instellingen. 

 

27. Als wettelijke basis voor deze gegevensverzameling worden de volgende teksten opgegeven:  

• Decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke onderwijskansen-I: artikel III.4; 

• Decreet van 4 juli 2008 betreffende de werkingsbudgetten in het secundair onderwijs en tot wijziging van 

het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 wat de werkingsbudgetten: artikel 3 (Basisonderwijs) en artikel 4 en 

5 (Secundair onderwijs); 

• Omzendbrief SO 2007/05: Zendingen voor leerlingen en instellingen in het secundair onderwijs; 

 

28. De VTC wijst er op dat zelfs al is er een wettelijke basis voor deze gegevensverzameling voorhanden, de 

gegevensstroom van de onderwijsinstellingen (en/of andere betrokken instanties) naar het Departement Onderwijs 
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en Vorming ook onderworpen is aan de machtigingsverplichting door de VTC en voor bepaalde gegevens eventueel 

door een sectoraal comité van de CBPL.  

 

Doeleinde van de verdere verwerking:  

 

29. Het Centrum voor Sociaal Beleid van de Universiteit Antwerpen wenst de gegevens, vermeld in randnummer 

19, te verkrijgen van het Departement Onderwijs en Vorming voor het uitvoeren van een wetenschappelijk 

onderzoek naar de invloed van de organisatie van het vaccinatiebeleid op de dekkingsgraad van HPV-vaccinatie 

(Humaan Papilloma Virus) in Vlaanderen.  

 

30. Hiertoe bepaalt artikel 3bis van het decreet van 22 december 1995 houdende de wijziging van diverse 

decreten met betrekking tot de Universiteit Antwerpen: “Het doel van de Universiteit Antwerpen is, in een 

pluralistisch perspectief en met de academische vrijheid en de bestuurlijke autonomie als grondslag, academisch 

onderwijs te verstrekken en wetenschappelijk onderzoek en dienstverlening te verrichten.” In een uitgebreide 

toelichting bij de aanvraag verduidelijkt de aanvrager de onderzoeksmethode, de onderzoeksvragen, de gevraagde 

gegevens en de voorgestelde analyse. Op basis hiervan is de VTC van oordeel dat de omschrijving van de doeleinden 

van de verdere verwerking welbepaald en uitdrukkelijk zijn in de zin van artikel 4, §1, 2°, WVP en brengt in 

herinnering dat gevraagde gegevens enkel met het oog op dit doeleinde mogen verwerkt worden. 

 

31. Er dient te worden geanalyseerd of de doeleinden van de door de aanvrager geplande verwerkingen 

verenigbaar zijn met de doeleinden waarvoor de gegevens oorspronkelijk door het Departement Onderwijs en 

Vorming zijn verwerkt. Conform artikel 4, § 1, 2° WVP dient bij de beoordeling van deze verenigbaarheid rekening te 

worden gehouden met alle relevante factoren, waaronder de redelijke verwachtingen van de betrokkene en de 

toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen.  

 

32. Het in casu ontbreken van expliciete wettelijke bepalingen voor de koppeling van persoonsgegevens voor 

wetenschappelijke of andere doeleinden maakt dat hoofdstuk II van het KB van 13 februari 2001 dient te worden 

toegepast opdat het doeleinde van de verdere verwerking als verenigbaar kan worden beschouwd met het doeleinde 

van de oorspronkelijke verwerking.  

 

33. De aanvrager motiveert dat de voorgestelde analyses niet kunnen verwezenlijkt worden met anonieme 

gegevens en dus nood heeft aan gecodeerde persoonsgegevens, zoals verduidelijkt wordt in randnummer 39 e.v. 

 

34. De aanvraag verduidelijkt dat de codering en koppeling gebeurt via intermediaire organisaties. Het eHealth-

platform past een coderingsalgoritme toe op de rijksregsiternummers van de onderzoekspopulatie afkomstig van de 

Landsbond van de Christelijke Mutualiteiten en stuurt een lijst met gecodeerde en niet-gecodeerde 

rijksregisternummers naar het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Het eHealth-platform stuurt ook een lijst 

met gecodeerde rijksregisternummers en C-projectcodes naar Censtat. Het Vlaamse Ministerie van Onderwijs en 

Vorming zoekt de gevraagde gegevens op en stuurt het bestand met deze gegevens en gecodeerde 
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rijksregisternummers door aan Censtat. Censtat verzamelt de gegevens van alle instanties voor dit onderzoek, 

vervangt de niet-gecodeerde rijksregisternummers door een C-project code en bezorgt de gegevens aan de 

onderzoeker van de Universiteit Antwerpen.  

 

35. De VTC stelt vast dat het eHealth-platform en Censtat onafhankelijke instanties zijn van deze die het 

onderzoek zal uitvoeren aan de hand van gecodeerde gegevens. De VTC wijst op de Aanbeveling nr. 02/2010 van 31 

maart 2010 van de CBPL omtrent de privacybeschermende rol van TTP bij gegevensuitwisseling5.  

 

36. De VTC merkt op dat bij de openbaarmaking of publicatie van beleidsmaatregelen uitsluitend anonieme 

gegevens mogen vermeld worden. 

 

37. Op zich zijn de doelen dus gerechtvaardigde doelen, er moet echter wel nog een onderzoek gebeuren naar de 

proportionaliteit van de verdere verwerking (punt B.2.) en er moet rekening worden gehouden met de belangen van 

de betrokkenen. Vandaar dat de vereisten van transparantie en beveiliging een doorslaggevende rol spelen (punt 

B.3. en B.4.). 

 

 

B.2. PROPORTIONALITEITSBEGINSEL 

 

B.2.1. Aard van de gegevens 

 

38. Overeenkomstig artikel 4, §1, 3°, WVP, moeten persoonsgegevens toereikend, ter zake dienend en niet 

overmatig te zijn, uitgaande van de doeleinden waarvoor zij worden verkregen of waarvoor zij verder worden 

verwerkt. 

 

39. De Universiteit Antwerpen heeft nood aan volgende gecodeerde persoonsgegevens: 

 

40. Inschrijving in eerste jaar algemeen secundair onderwijs: 4 variabelen die voor elk meisje uit de steekproef 

van de LCM aanduiden of dit meisje ingeschreven was in het eerste jaar algemeen secundair onderwijs in (1) oktober 

2010 (2) februari 2011 (3) oktober 2011 en (4) februari 2012.  

De variabelen die aangeven of een meisje in het eerste jaar algemeen secundair zat op verschillende momenten 

tijdens de analyseperiode worden gebruikt voor de creatie van de tijdsvariërende variabele “terugbetalingsregime” in 

de Cox regressie. Voor elk meisje moet op elk moment in de analyseperiode (1 januari 2007 t/m 30 juni 2012) 

worden bepaald onder welk terugbetalingsregime ze viel. Het ingeschreven zijn in het 1e jaar algemeen secundair 

vormt één van de voorwaarden om te vallen onder het georganiseerd terugbetalingsregime. Weten of een meisje 

ingeschreven was in het algemeen secundair onderwijs tijdens de analyseperiode is daarom cruciaal voor de 

                                                
5 http://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/aanbeveling_02_2010_0.pdf 
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aanmaak van de variabele terugbetalingsregime. Deze variabele is op zijn beurt cruciaal voor de analyse omdat de 

analyse juist een vergelijking beoogt van de sociale gradiënt in vaccinatie onder verschillende terugbetalingsregimes. 

 

41. Inschrijving in BLO / BuSO: 4 variabelen die voor elk meisje uit de steekproef van de LCM aanduiden of dit 

meisje ingeschreven was in het BLO / BuSO in (1) oktober 2010 (2) februari 2011 (3) oktober 2011 en (4) februari 

2012.  

Ook deze gegevens zijn vereist voor de creatie van de tijdsvariabele “terugbetalingsregime” in de cox regressie (zie 

randnummer 40). Daarnaast zal de variabele ook gebruikt worden om na te gaan of meisjes uit het BLO / BuSO een 

hoger risico hadden op ondervaccinatie dan meisjes uit het algemeen secundair onderwijs. Uit vroeger onderzoek is 

gebleken dat voor andere vaccinaties meisjes uit het BLO / BuSO een hogere kans hadden op ondervaccinatie. 

 

42. Nationaliteit: de variabele die voor elk meisje uit de steekproef van de LCM aanduidt of haar nationaliteit 

Belgisch was of niet (situatie oktober 2010). 

Dit kenmerk is nodig voor het bepalen van eventueel ondergevaccineerde groepen.  

 

43. Thuistaal: de variabele die voor elk meisje uit de steekproef van de LCM aanduidt of haar thuistaal Nederlands 

was of niet (situatie oktober 2010)  

Dit kenmerk is nodig voor het bepalen van eventueel ondergevaccineerde groepen.  

 

44. Laag opleidingsniveau moeder: de variabele die voor elk meisje uit de steekproef van de LCM aanduidt of 

haar moeder een laag opleidingsniveau had (situatie bij inschrijving van het meisje in het onderwijs).  

Ook dit kenmerk is , net zoals ‘nationaliteit’ en ‘thuistaal’ nodig voor het bepalen van eventueel ondergevaccineerde 

groepen. 

 

45. De aanvrager verduidelijkt dat de INSZ-nummers worden gecodeerd alvorens de gekoppelde gegevens aan de 

onderzoeker worden overgemaakt. Het is voor de onderzoeker niet mogelijk de betrokken personen te 

heridentificeren.  

 

46. De VTC is van oordeel dat de gevraagde gegevens conform zijn aan artikel 4, §1, 3°, WVP en relevant, 

evenredig en niet buitensporig voor de doeleinden van het vooropgestelde wetenschappelijk onderzoek. 

 

B.2.2. Bewaringstermijn van de gegevens 

 

47. Artikel 4, §1, 5°, WVP voorziet dat persoonsgegevens niet langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk is 

voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verkregen of verder worden verwerkt. 

 

48. Het onderzoek moet afgerond zijn tegen 30 juni 2014. De resultaten zullen ingediend worden als artikel bij 

een internationaal wetenschappelijk tijdschrift. Omdat het reviewproces bij deze tijdschriften vaak lang duurt, dienen 

de gegevens nog een jaar bewaard te worden zodat ze nog kunnen gebruikt worden voor het beantwoorden van 

vragen die eventueel door de reviewers van het tijdschrift worden gesteld mbt de gegevens. 
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49. De VTC gaat akkoord met deze bewaartermijn. De VTC bepaalt dat de gecodeerde persoonsgegevens moeten 

vernietigd zijn op 1 juli 2015. 

 

B.2.3. Frequentie van de toegang  

 

50. De gegevens worden eenmalig opgevraagd bij het Departement Onderwijs en Vorming.  

 

B.2.4. Duur van de machtiging 

 

51. De machtiging wordt gevraagd voor een bepaalde duur tot 30 juni 2015, voor de redenen vermeld in 

randnummer 48. De VTC gaat akkoord met deze termijn. 

 

B.2.5. Bestemmelingen en/of derden waaraan gegevens worden meegedeeld 

 

52. De aanvraag vermeld dat de gecodeerde persoonsgegevens enkel gebruikt worden door de 

onderzoeksstudent. De VTC merkt op dat wellicht nog andere personen (promotor) toegang zullen hebben tot de 

gegevens in het kader van de beoordeling van het onderzoek. De VTC stelt dat in elk geval de toegang dient beperkt 

te worden tot een aantal personen betrokken bij het doctoraatsonderzoek.  

 

 

B.3. TRANSPARANTIEBEGINSEL  

 

53. Artikel 9 WVP voorziet in een verplichting tot informatie van de betrokken personen van wie 

persoonsgegevens worden gebruikt. Volgens artikel 14 van het KB van 13 februari 2001 moet de verantwoordelijke 

voor de verwerking van persoonsgegevens of de intermediaire organisatie voorafgaand aan de codering van de 

persoonsgegevens de betrokkenen informeren omtrent de verwerking. Artikel 15, tweede lid, van het KB van 13 

februari 2001 vermeldt een uitzondering op deze informatieplicht wanneer de intermediaire organisatie een 

administratieve overheid is die door of krachtens de wet de uitdrukkelijke opdracht heeft om persoonsgegevens 

samen te brengen en te coderen en hierbij onderworpen is aan door of krachtens de wet vastgelegde specifieke 

maatregelen die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer tot doel hebben.  

 

54. Gelet op de codering door het eHealth-platform, zijn de Universiteit Antwerpen en deze intermediaire 

organisatie vrijgesteld van de kennisgevingsverplichting.  

 

55. De VTC duidt wel op de verplichting van de Universiteit Antwerpen tot aangifte van de verwerking van 

persoonsgegevens bij de CBPL, krachtens artikel 17 WVP en artikel 16 van het KB van 13 februari 2001.  
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B.4. EXTERNE VERWERKER 

 

56. Het eHealthplatform treedt op als intermediaire organisatie voor de codering van de identificatienummers, 

afkomstig van de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten. Censtat van de Universiteit Hasselt zal de gecodeerde 

gegevens koppelen. 

 

57. De VTC wijst erop dat de Universiteit Antwerpen, als verantwoordelijke voor de verwerking, een schriftelijke 

overeenkomst dient te sluiten met Censtat van de Universiteit Hasselt, die optreedt als externe verwerker. Deze 

overeenkomst vermeldt de taken, verantwoordelijkheden en maatregelen ter beveiliging van de gecodeerde 

gegevens die deze intermediaire organisatie zal koppelen.  

 

 

B.5. BEVEILIGING 

 

58. Het veiligheidsbeginsel voor de verwerkingen van persoonsgegevens, bepaald in artikel 16 WVP, verplicht de 

verantwoordelijke voor de verwerking tot het nemen van de passende technische en organisatorische maatregelen 

om de gegevens die hij verwerkt te beschermen en zich te wapenen tegen afwijkingen van het doeleinde. Het 

passend karakter van deze veiligheidsmaatregelen hangt enerzijds af van de stand van de techniek en de hiermee 

gepaard gaande kosten, en anderzijds van de aard van de te beschermen gegevens en de potentiële risico’s.  

 

B.4.1. Op het niveau van de aanvrager  

 

59. De veiligheidsconsulent van de Universiteit Antwerpen is gekend als veiligheidsconsulent bij het sectoraal 

comité van het Rijksregister.  

 

B.4.2. Op het niveau van de instantie die de gegevens zal doorgeven 

 

60. De veiligheidsconsulent van het Departement Onderwijs en Vorming (en van het Beleidsdomein Onderwijs en 

Vorming) is gekend is al gekend als veiligheidsconsulent bij het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de 

Gezondheid. Uit de door het Departement Onderwijs en Vorming meegedeelde stukken blijkt dat zij beschikt over 

een veiligheidsplan en een veiligheidsbeleid. 
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IV. BESLUIT 

 

61. De VTC machtigt het Departement Onderwijs en Vorming de om de persoonsgegevens door te geven aan de 

Universiteit Antwerpen voor het uitvoeren van het wetenschappelijk onderzoek naar de invloed van de organisatie 

van het vaccinatiebeleid op de dekkingsgraad van HPV-vaccinatie in Vlaanderen, onder de voorwaarden vermeld in 

deze machtiging.  

 

62. De machtiging wordt verleend tot 30 juni 2015. Vanaf die datum dienen de persoonsgegevens te worden 

vernietigd.  

 

63. De VTC bepaalt dat de Universiteit Antwerpen haar een kopie bezorgt van de overeenkomst met Censtat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Voorzitter  

Willem Debeuckelaere  


