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Betreft: Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van houders van een 

doctoraatsdiploma door het agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (AKOV) aan de 

POD Federaal Wetenschapsbeleid in het kader van een onderzoek naar Research & Development 

potentieel op het vlak van HR. 

 

 

I. ELEMENTEN VAN DE AANVRAAG 

 

A. WETTELIJKE, DECRETALE EN REGLEMENTAIRE GRONDSLAGEN 

 

1. De Vlaamse Toezichtcommissie (hierna: "de 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 het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de veiligheidsconsulenten; 

 

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

verwerking van persoonsgegevens (hierna "WVP"); 

 

5. 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 van 

13 februari 2001”); 

Vlaamse Toezichtcommissie voor het  

elektronische bestuurlijke gegevensverkeer 
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B. VERLOOP VAN het ONDERZOEK 

 

6. Gelet op de aanvraag van het AKOV als beheerder van de Leer– en Ervaringsbewijzendatabank (LED) 

enerzijds en anderzijds de POD Federaal Wetenschapsbeleid (verder Federaal Wetenschapsbeleid), ontvangen op 24 

mei 2013; 

 

7. Gelet op de evaluatie van de beveiliging van het AKOV (als bijlage bij het dossier VTC/04/2011), ontvangen 

28 januari 2011 en de evaluatie van de beveiliging van Federaal Wetenschapsbeleid, ontvangen per mail op 22 mei 

2013;  

 

8. Gelet op de bijkomende informatie opgevraagd bij en bezorgd door Federaal Wetenschapsbeleid bij diverse 

mails; 

 

9. Gelet op de bespreking van het dossier op de vergadering van de VTC van 12 juni 2013; 

 

10. Beslist op 12 juni 2013, na beraadslaging, als volgt: 

 

 

II. ONDERWERP EN CONTEXT VAN DE AANVRAAG 

 

 

11. Vanuit een samenwerkingsakkoord tussen internationale instellingen - met name OESO en Unesco - is het 

initiatief gegroeid om naast de reeds bestaande indicatoren voor R&D en innovatie een onderzoek op te starten naar 

het R&D-potentieel op het vlak van human ressources. Het is in het kader van deze doelstelling dat het Federaal 

Wetenschapsbeleid, zoals in 2010, opnieuw een enquête wenst uit te voeren in 2013 bij alle houders van een 

doctoraatsdiploma die deze graad behaald hebben aan een Belgische universiteit. De enquête peilt in een aantal 

modules naar onder meer de opleiding, de relatie tussen de opleiding en de tewerkstelling, de uitbouw van de 

loopbaan en de internationale mobiliteit (brain drain – brain gain). 

 

12. Voor het contacteren van deze doelgroep zou Federaal Wetenschapsbeleid gebruik willen maken van een 

databank van het AKOV, met name de LED. 

 

13. De LED bevat rijksregisternummers, die het mogelijk zullen maken om de meest recente adresgegevens te 

bekomen. De gegevens uit de LED zullen door AKOV overgemaakt worden aan het Rijksregister. Federaal 

Wetenschapsbeleid krijgt nooit rijksregisternummers te zien.  
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14. Het verzenden van de enquêtes wordt uitgevoerd door het Rijksregister en de verwerking ervan zal 

gebeuren door het Federaal Wetenschapsbeleid. Het Rijksregister verstuurt de vragenlijsten met een code waarmee 

de respondenten kunnen inloggen op de website van Federaal Wetenschapsbeleid voor het elektronisch 

antwoordformulier. De eigenlijke verwerking, die “cleaning” en analyses inhoudt, wordt door Federaal 

Wetenschapsbeleid uitgevoerd. Dus het Rijksregister is verantwoordelijk voor de verzending, maar ontvangt geen 

gegevens uit de enquêtes. Zo wordt vermeden dat de bestaande databanken bij het AKOV verrijkt worden met 

nieuwe gegevens en dat het Federaal Wetenschapsbeleid toegang krijgt tot identificatiegegevens (zoals het 

rijksregisternummer, het adres, ...). 

 

15. In beraadslaging RR 17/2013 van het sectoraal comité van het Rijksregister inzake dit onderzoek, werd 

verder verduidelijkt dat de contactbrief, het enquêteformulier en de herinneringsbrieven door de diensten van het 

Rijksregister zullen worden verstuurd.1 Het enquêteformulier zal een betekenisloze code vermelden die door de 

diensten van het Rijksregister kan gelinkt worden aan een welbepaalde persoon zodat er alleen herinneringsbrieven 

worden verstuurd aan personen die het enquêteformulier nog niet terugstuurden. Voor wat de geboortedatum, 

geslacht en hoofdverblijfplaats betreft, zal het Rijksregister aan de aanvrager wel een beschrijvend overzicht 

meedelen houdende leeftijdsverdeling en geslachtsverdeling van de doelgroep per provincie, zodat de aanvrager 

eventueel conclusies kan trekken m.b.t. de non-respons en de representativiteit in functie van leeftijd, geslacht en 

locatie. Het sectoraal comité van het Rijksregister bevestigde dat deze werkwijze er in dit geval, rekening houdend 

met het enquêteformulier zoals dat door de aanvrager aan het Comité werd bezorgd, zal toe leiden dat de aanvrager 

concreet geen identificatiegegevens uit het Rijksregister ontvangt. 

 

16. In deze aanvraag bij de VTC vraagt het Federaal Wetenschapsbeleid dus de toestemming om de gegevens 

aangaande leer- en ervaringsbewijzen samen met de bijhorende minimale identificatiegegevens van de houder van 

de leer- en ervaringsbewijzen in kwestie te mogen ontvangen uit de leer- en ervaringsbewijzendatabank. Het betreft 

hier zowel het ontvangen van bestaande, nieuwe en mutaties van de reeds ontvangen bewijzen verbonden aan een 

INSZ. Er werd mondeling verduidelijkt dat het enkel het gegeven “heeft een doctoraatstitel behaald aan een 

Nederlandstalige universiteit (in België)” betreft. 

 

17. Het Federaal Wetenschapsbeleid is niet geïnteresseerd in de identiteit van de betrokken personen, een 

geanonimiseerde databank volstaat voor hun doeleinden. Vandaar dat het Federaal Wetenschapsbeleid op geen 

enkel moment zal beschikken over gegevens die een identificatie van personen zullen toelaten. Op deze regel is wel 

een uitzondering voorzien: de respondent wordt in de mogelijkheid gesteld om zijn telefoonnummer en/of zijn e-

mailadres in te vullen. Deze zullen gebruikt worden in geval dat de verstrekte informatie onvolledig of niet correct 

                                                   

 

 

1 In deze machtiging wordt gesteld dat de aanvrager de schriftelijke bevraging moet organiseren conform het advies uit eigen 
beweging nr. 27/2008 van 3 september 2008 van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het 
identieke addendum (Code waartoe de verkrijgers van Rijksregistergegevens zich verbinden bij het uitvoeren van hun 
wetenschappelijke onderzoeksopdracht.) bij het “vademecum voor de onderzoeker‟ dat de Commissie uitbracht in 2008 (eerste 
druk) de gegevens van de uitgelote personen niet daadwerkelijk zelf te ontvangen. 
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blijkt te zijn. Om de privacy van de respondent te garanderen, zal een bijkomende clausule in de enquête worden 

opgenomen, waarin bepaald wordt dat men niet verplicht is om deze gegevens mee te delen, alsook de redenen 

waarom naar deze gegevens gevraagd wordt. 

 

18. In een later stadium zullen de verschillende mogelijke betrokken instanties (ECOOM2, CRef3 en de 

universiteiten) over de geanonimiseerde databank - dus zonder rijksregisternummers - mogen beschikken om deze 

statistisch te analyseren. Uit deze databank zullen evenwel de gegevens van de in de vorige paragraaf besproken 

uitzondering verwijderd worden. 

 

19. Het behoort ook tot het beleid van het Federaal Wetenschapsbeleid om geaggregeerde tabellen van de 

verzamelde gegevens voor alle belangstellenden toegankelijk te maken via zijn officiële website 

(http://www.belspo.be/belspo/res/ind/ind_nl.stm ). Dergelijke tabellen dienen ook ingevuld te worden voor de OESO. 

Het gaat hier telkens om tabellen waarbij de graad van aggregatie dermate hoog is, dat het onmogelijk is om 

individuen op te sporen. 

 

 

III. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG 

 

A. ONTVANKELIJKHEID 

 

20. Het betreft ondermeer de identificatiegegevens en diplomagegevens van personen die een 

doctoraatsdiploma hebben behaald (zie onder B.2.1. voor de bespreking hiervan). 

 

21. In casu betreft het dus een latere verwerking van gegevens die informatie bevatten omtrent een 

geïdentificeerde natuurlijke persoon. Deze gegevens kunnen dus als persoonsgegevens in de zin van artikel 1, §1, 

WVP, gekwalificeerd worden. In de aanvraag wordt soms over geanonimiseerde gegevens gesproken, maar de te 

beoordelen gegevensstroom betreft gecodeerde persoonsgegevens. Deze worden door de diensten van het 

Rijksregister ontvangen en verwerkt voor Federaal Wetenschapsbeleid. 

 

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

toepassing4.  

 

                                                   

 

 

2 Expertisecentrum O&O Monitoring ECOOM  is een interuniversitair consortium met deelname van alle Vlaamse universiteiten (KU 
Leuven, UGent, VUB, UA en UHasselt). http://www.ecoom.be  
3 Conseil des Recteurs des Universités francophones de Belgique http://www.cref.be/  
4 Art. 3, §1 WVP. 
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23. Overeenkomstig artikel 8, eerste lid, van het e-govdecreet vereist elke elektronische mededeling van 

persoonsgegevens door een instantie5 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. 

 

24. De persoonsgegevens worden opgevraagd bij het AKOV. Het AKOV werd opgericht bij besluit van de 

Vlaamse Regering van 24 april 2009 als intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid, behorend tot 

het Vlaams Ministerie van Onderwijs & Vorming. Het is dus een instantie als vermeld in artikel 4, §1, 2°, decreet van 

26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur6, en valt dus onder het toepassingsgebied van artikel 8 van 

het e-govdecreet. 

 

25. De VTC is derhalve bevoegd om voorliggende machtigingsaanvraag te behandelen.  

 

26. Voor wat betreft de voor dit dossier relevante persoonsgegevens waarvoor de VTC niet bevoegd is, kan het 

volgende vermeld worden: 

 

27. Het gebruik van het rijksregisternummer door AKOV voor de LED werd gemachtigd bij beraadslaging van 

het sectoraal comité van het Rijksregister nr. 07/2011 van 26 januari 2011. 

 

  

                                                   

 

 

5 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. 
6 Zie ook R.v.St, KULeuven, nr 221.642 van 6 december 2012. 
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B. TEN GRONDE  

 

B.1. FINALITEITSBEGINSEL 

 

28. 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. 

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, 

rekening houdende met alle relevante factoren, met name de redelijke verwachtingen van de betrokkene en met de 

toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, onverenigbaar is met die doeleinden. De VTC onderzoekt hierna 

de verschillende aspecten van dit finaliteitsbeginsel. 

 

Oorspronkelijk doeleinde van de gegevensverwerking: 

29. De identificatiegegevens van studenten worden uitgewisseld tussen de betrokken instellingen die in de 

Databank Hoger Onderwijs zijn opgenomen, het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming en voor hoger 

onderwijs. 

 

30. Het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) is in het kader 

van het hoger onderwijs bevoegd voor de Databank Hoger Onderwijs. Het decreet van 4 april 2003 betreffende de 

herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen omschrijft deze databank in artikel 113bis, eerste lid. Deze is 

gericht op het verzamelen en verwerken van gegevens, of het coördineren van gegevensstromen, met het oog op 

ten minste volgende doelstellingen: 

1° het opvolgen van studieloopbanen; 

2° de implementatie van het decreet van 14 maart 2008 betreffende de financiering van de werking van de 

hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen; 

3° het verzamelen van statistisch materiaal; 

4° de voorbereiding, monitoring en evaluatie van het overheidsbeleid. 

 

31. De LED, het centrale register voor de leer- en ervaringsbewijzen, is opgericht bij artikel 20 van het decreet 

van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur. 

 

32. De LED verzamelt gegevens van verschillende partijen die beschikken over erkende onderwijs- en 

beroepskwalificaties. Momenteel zijn dit de gegevens van volgende partijen: 

• het Vlaams Ministerie van Onderwijs & Vorming, nl. in concreto het Agentschap voor 

Onderwijsdiensten (AgODI), het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en 

Studietoelagen (AHOVOS) en het AKOV zelf; 

• de Vlaamse dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB); 
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33. Ingevolge artikel 4, 6°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot oprichting van het 

intern verzelfstandigd agentschap Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming heeft het AKOV 

ondermeer tot taak in te staan voor de coördinatie en het inhoudelijk beheer van de LED. 

 

34. Het generieke doeleinde van de Leer- en Ervaringsbewijzendatabank (LED) is het ter beschikking stellen van 

gegevens betreffende de leer- en ervaringsbewijzen, behaald door individuen. Om dit doeleinde te bereiken wil de 

Leer- en Ervaringsbewijzendatabank de centrale database vormen waarin, met het INSZ-nummer als uniek 

identificatienummer, wordt opgeslagen welke leer- en ervaringsbewijzen een persoon behaald heeft. Per bewijs dat 

geregistreerd wordt, zullen een aantal  kenmerken van dit bewijs worden opgeslagen (bv. graad, onderwijsvorm, 

waar het diploma werd behaald, …) 

 

35. Het decreet van 30 april 2009 betreffende de Kwalificatiestructuur voorziet specifiek in de oprichting van de 

Leer- en Ervaringsbewijzendatabank in Hoofdstuk V, Artikel 20. Art. 20 van het decreet van 30 april 2009 bepaalt het 

als volgt: Met het oog op het verlenen van diensten of met het oog op beleidsontwikkeling worden alle door de 

Vlaamse Gemeenschap erkende of gelijkwaardig verklaarde leer- en ervaringsbewijzen samen met de bijhorende 

minimale identificatiegegevens van de houder van de leer- en ervaringsbewijzen in kwestie, in een leer- en 

ervaringsbewijzendatabank geregistreerd bij de bevoegde diensten van de Vlaamse Regering.  

 

 Doeleinde van de verdere verwerking: 

36. Het ter beschikking stellen van de persoonsgegevens wordt gevraagd in het kader van de uitoefening van 

de wettelijke en reglementaire taken van Federaal Wetenschapsbeleid7. Als officiële Belgische vertegenwoordiger 

binnen de OESO voor dit soort van onderzoek wordt het Federaal Wetenschapsbeleid geacht het nodige te doen om 

deze enquête te kunnen uitvoeren. Al de statistische werkzaamheden van het Federaal Wetenschapsbeleid gebeuren 

in het kader van het Samenwerkingsakkoord met de gemeenschappen en de gewesten8. 

 

37. Het concrete doeleinde is het invullen van outputtabellen voor de OESO in het kader van de "Careers of 

Doctorate Holders"-enquête. Zoals beschreven in deel II peilt de enquête in een aantal modules naar onder meer de 

opleiding, de relatie tussen de opleiding en de tewerkstelling, de uitbouw van de loopbaan en de internationale 

mobiliteit (brain drain – brain gain). 

 

38. De VTC is van oordeel dat het doeleinde in randnummer 37 welbepaald en uitdrukkelijk omschreven is in de 

zin van artikel 4, §1, 2°, WVP. 

 
                                                   

 

 

7 http://www.belspo.be/belspo/organisation/intro_nl.stm (BELSPO: Belgian Science Policy Office) 
8 Zie Aanpassing van 10 april 2006 van het Samenwerkingsakkoord van 12 juli 1994 houdende uitvoering van artikel 6bis, §2, punt 
6, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, ingevoegd door de wet van 8 augustus 188 en 
gewijzigd bij de wet van 16 juli 1993. 
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39. Aangaande de vereiste van verenigbaarheid met het oorspronkelijk doeleinde, wijst de VTC erop dat de 

geplande verwerkingen, bestaan uit latere verwerkingen van gegevens die oorspronkelijk voor andere doeleinden 

werden verwerkt. De rechtmatigheid van deze latere verwerkingen is aldus afhankelijk van hun verenigbaarheid met 

de oorspronkelijke verwerking. 

 

40. Overeenkomstig artikel 4, §1, 2°, WVP, mogen persoonsgegevens immers niet verder worden verwerkt op 

een wijze die, rekening houdende met alle relevante factoren, met name de redelijke verwachtingen van de 

betrokkene en met de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, onverenigbaar is met die doeleinden. 

Deze bepaling maakt echter wel een uitzondering voor wat statistisch en wetenschappelijk onderzoek betreft: “Onder 

de voorwaarden vastgesteld door de Koning na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer, wordt verdere verwerking van de gegevens voor historische, statistische of wetenschappelijke 

doeleinden niet als onverenigbaar beschouwd;”. 

 

41. Er kan dus geoordeeld worden dat de doeleinden van de latere verwerking verenigbaar zijn met deze van de 

oorspronkelijke verwerking. 

 

42. Niettemin moet wel rekening worden gehouden met de belangen van de betrokkenen. Vandaar dat de 

vereisten van transparantie en beveiliging een doorslaggevende rol spelen (zie onder B.3 en B.5)  

 

 

B.2. PROPORTIONALITEITSBEGINSEL 

 

B.2.1. Aard van de gegevens 

 

43. Overeenkomstig artikel 4, §1, 3°, WVP, moeten persoonsgegevens toereikend, terzake dienend en niet 

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

 

44. De mededeling van de volgende gegevens van de begunstigde van het opleidingskrediet wordt gevraagd: 

 

 

 

45. Voor de duidelijkheid kan opgemerkt worden dat de VTC niet bevoegd is voor het gebruik van het 

Rijksregisternummer. 

 

46. Op basis van de hierboven geanalyseerde elementen kan het gegeven worden beschouwd als relevant, 

evenredig en niet buitensporig voor het doeleinde, vermeld in randnummer 37. 

 

Heeft een doctoraatsdiploma aan een 
Nederlandstalige universiteit behaald 

Enquêtes dienen verstuurd te worden naar de 
doctoraathouders.  
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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. Men vraagt een onbeperkte termijn wat geanonimiseerde gegevens betreft. 

 

49. Het gaat om periodieke enquêtes, waarvan gegevens moeten kunnen vergeleken worden in de tijd. De 

gegevens worden aan elkaar gekoppeld door middel van het rijksregisternummer, maar deze koppeling gebeurt op 

basis van een sleutel waarover het Rijksregister beschikt. Federaal Wetenschapsbeleid beschikt niet over deze 

sleutel. Dit garandeert dat de data op elk moment van het onderzoek anoniem blijven. De aanvrager zal dus 

gecodeerde gegevens verzamelen. Het is dan ook belangrijk dat hij erover waakt dat geen handelingen worden 

gesteld die het gecodeerd karakter op de helling zetten. 

 

50. Het sectoraal comité van het Rijksregister oordeelde dat een bewaring van de concordantietabel van de 

identificatienummers, in het kader van deze aanvraag te bekijken als een lijst met de personen die een doctoraat 

hebben behaald, met het oog op de voortzetting van het longitudinaal onderzoek geoorloofd is gedurende de vijf 

jaren volgend op het jaar waarin de meest recente ronde werd gestart. 

 

51. De VTC sluit zich aan bij de bewaringstermijn die het sectoraal comité heeft opgelegd. 

 

B.2.3. Frequentie van de toegang 

 

52. Men vraagt de gegevens periodiek op. 

De frequentie wordt bepaald door de OESO, meestal om de 3 à 4 jaar. 

 

53. In de beraadslaging RR 17 /2013 wordt het volgende gesteld: 

 “Het Comité acht de werkwijze in het licht van het doeleinde in overeenstemming met artikel 4, § 1, 3°, WVP. Daar 

het gaat om een longitudinaal onderzoek met variabel interval, oordeelt het Comité evenwel dat de aanvrager haar 

voorafgaandelijk op de hoogte moet brengen van elke nieuwe iteratie van de bevraging. Hierbij zal de aanvrager 

moeten bevestigen dat alle essentiële modaliteiten van het onderzoek ongewijzigd blijven, meer bepaald aangaande 

de doelstellingen, de doelgroep, de wijze van bevraging en de wijze van rapportering.” 

 

54. De VTC kan akkoord gaan met de gevraagde frequentie, maar sluit zich aan bij de voorwaarde opgelegd 

door het sectoraal comité van het Rijksregister. 
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B.2.4. Duur van de machtiging 

 

55. De mededeling van de gegevens wordt gevraagd voor onbepaalde duur. 

Dit is in overeenstemming met de machtiging verleend door het Sectoraal Comité van het Rijksregister onder nr. 

17/2013 van 13 februari 2013. Daarin wordt wel als voorwaarde opgelegd dat er geen vijf jaren mogen verstreken zijn 

voor de melding van een nieuwe bevragingsronde bij het Comité. 

 

56. De VTC sluit zich aan bij de gevraagde duur van de machtiging en de opgelegde voorwaarde. 

 

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

 

57. Men vraagt de mededeling van de gecodeerde gegevens aan twee interne gebruikers. 

 

58. De niet-gecodeerde gegevens worden meegedeeld aan de dienst van het Rijksregister die instaat voor de 

codering. Het Rijksregister treedt hier op als TTP en externe verwerker. 

 

59. De externe gebruikers (ECOOM, CRef en de universiteiten) zullen enkel geanonimiseerde gegevens 

ontvangen voor wetenschappelijk en beleidsondersteunend onderzoek. 

 

 

B.3. TRANSPARANTIEBEGINSEL  

(artikelen 4, §1, 1°, en 9 tot 15bis, WVP) 

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

persoonsgegevens worden gebruikt. 

 

61. Indien de verantwoordelijke voor de verwerking de gegevens niet rechtstreeks bij de betrokkene heeft 

verkregen, kan evenwel op deze informatieverplichting een uitzondering worden gemaakt indien de registratie of de 

verstrekking van de persoonsgegevens verricht wordt met het oog op de toepassing van een bepaling 

voorgeschreven door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie. Op grond van artikel 9, §2, 2e lid, b), 

WVP is in een dergelijke situatie een vrijstelling van informatieplicht van kracht. Deze vrijstelling neemt echter niet 

weg dat de VTC er zich kan van vergewissen of er passende waarborgen worden voorzien voor de bescherming van 

de rechten van de betrokkenen. 

 

62. Federaal Wetenschapsbeleid geeft aan dat de begeleidende brief bij de enquête het volgende vermeldt: "U 

bent niet verplicht deze informatie vrij te geven. Deze informatie zal enkel gebruikt worden indien de verstrekte 

gegevens nog onduidelijkheden zouden bevatten. Voor de behandeling van deze informatie zullen alle aanbevelingen 
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en wettelijke bepalingen zoals deze worden opgesteld door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer in acht worden genomen.". 

 

63. De VTC herinnert er aan dat in de machtiging van het sectoraal comité van het Rijksregister de elementen 

werden beschreven die de begeleidende brief de moet bevatten en onder randnummer 24 de voorwaarden werden 

bepaald inzake het opvragen van de contactgegevens van de betrokkenen bij henzelf. De VTC brengt ook de 

volgende richtlijnen in herinnering: het advies uit eigen beweging nr. 27/2008 van 3 september 2008 van de CBPL 

9en het identieke punt 5 van “Privacy: een vademecum voor de onderzoeker”10. 

 

 

B.4. EXTERNE VERWERKERS EN DIENSTENINTEGRATOREN 

 

64. De externe verwerker voor Federaal Wetenschapsbeleid is het Rijksregister dat de vraag tot deelname aan 

de enquêtes en de herinneringen verstuurt. 

 

65. Het Rijksregister functioneert ook als TTP die tussenkomt om de gegevens te coderen. 

 

66. Bij de vorige editie van de CDH-enquête werden de gegevens met een paswoord beveiligd dat apart van de 

gegevens overgemaakt werd aan de contactpersoon bij het Rijksregister. 

 

67. Het ontsluiten van de LED gebeurt volgens het decreet van 30 april 2009 betreffende de 

kwalificatiestructuur (artikel 20) door tussenkomst van de Coördinatiecel Vlaams e-government11. 

 

68. De VTC herinnert er aan dat ingeval van onderaanneming, de privacywet aan iedere verantwoordelijke voor 

de verwerking oplegt om zijn relatie met externe verwerker te omkaderen met een overeenkomst die voldoet aan de 

voorschriften van artikel 16, §1, WVP. 

 
  

                                                   

 

 

9 http://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/advies_27_2008_1.pdf  
10http://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/vademecum-voor-de-onderzoeker_0.pdf  
11http://vtc.corve.be/docs/beraadslagingen/VTC_beraadslaging_2011_05.pdf  
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B.5. BEVEILIGING 

 

69. De VTC wijst de verantwoordelijke voor de verwerking op de verplichtingen van artikel 16 WVP en op de 

richtsnoeren informatieveiligheid12. 

 

70. De data zullen worden doorgegeven via een beveiligd transportprotocol (https of sftp) tussen beveiligde 

servers. 

 

B.5.1. Op het niveau van de aanvrager 

 

71. Federaal Wetenschapsbeleid heeft een veiligheidsconsulent aangesteld. Deze persoon is gekend bij het 

sectoraal comité van het Rijksregister. 

 

72. Federaal Wetenschapsbeleid beschikt over een recent aangepast veiligheidsplan. In het formulier evaluatie 

beveiliging wordt aangegeven dat nog niet alle daar opgesomde maatregelen zijn genomen. 

 

B.5.2. Op het niveau van de instantie die de gegevens zal doorgeven 

 

73. De veiligheidsconsulent van het Beleidsdomein Onderwijs en Vorming en is gekend bij het Sectoraal Comité 

van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid en bij de VTC. Uit de meegedeelde stukken blijkt dat zij beschikt 

over een veiligheidsplan en een veiligheidsbeleid. 

 

74. De maatregelen betreffende de informatieveiligheid van de LED werden uitgebreid besproken in de 

machtiging nr. 04/2011 van 23 februari 2011, randnummers 69-74. 

  

                                                   

 

 

12 http://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/richtsnoeren_informatiebeveiliging_0.pdf  
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IV. BESLUIT 

 

75. De VTC machtigt het AKOV om de gevraagde persoonsgegevens mee te delen aan Federaal 

Wetenschapsbeleid voor het doeleinden, vermeld in randnummer 37, onder de voorwaarden vermeld in deze 

machtiging. De machtiging geldt voor de duur van het onderzoek maar stopt wanneer er vijf jaren verstreken zijn en 

er geen melding van een nieuwe bevragingsronde bij de VTC werd gedaan. 

 

76. De VTC bepaalt dat de aanvrager haar voorafgaandelijk op de hoogte moet brengen van elke nieuwe iteratie 

van de bevraging. Hierbij zal de aanvrager moeten bevestigen dat alle essentiële modaliteiten van het onderzoek 

ongewijzigd blijven, meer bepaald aangaande de doelstellingen, de doelgroep, de wijze van bevraging en de wijze 

van rapportering. 

 

77. De VTC vraagt dat Federaal Wetenschapsbeleid haar  op de hoogte houdt van de stand van zaken inzake de 

nog te nemen veiligheidsmaatregelen tegen 31 mei 2014. 

 

 

De Voorzitter, 

Willem Debeuckelaere 


