Vlaamse Toezichtcommissie voor het
elektronische bestuurlijke
gegevensverkeer

Beraadslaging VTC nr. 26/2014 van
10 september 2014

Betreft: Aanvraag tot machtiging van het mededelen van persoonsgegevens van houders van diploma’s
en leerbewijzen uit de leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED) door het Agentschap voor
Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (AKOV) aan de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ) voor
integratie in het datawarehouse (DWH) arbeidsmarkt en sociale bescherming en verdere mededeling
aan onderzoeksinstellingen en overheden.

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 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");
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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”);

6.

Gelet op de wet van 5 mei 2014 houdende verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling

in de werking van de diensten en instanties die behoren tot of taken uitvoeren voor de overheid en tot
vereenvoudiging en gelijkschakeling van elektronische en papieren formulieren (hierna “wet van 5 mei 2014”),
inzonderheid artikel 5;

B. VERLOOP VAN HET ONDERZOEK

7.

Gelet op de aanvraag van AKOV enerzijds en de KSZ anderzijds, ontvangen per mail ontvangen op 29 juli

2014;

8.

Gelet op de evaluatie van de beveiliging van AKOV, ontvangen op 28 januari 2011 (naar aanleiding van het

dossier VTC/2011/04);

9.

Gelet op de bijkomende informatie opgevraagd bij en bezorgd door AKOV en de KSZ bij diverse mails;

10.

Gelet op de bespreking van het dossier op de vergadering van de VTC van 10 september 2014;

11.

Beslist op 10 september 2014, na beraadslaging, als volgt:

II.

12.

ONDERWERP EN CONTEXT VAN DE AANVRAAG

De gevraagde gegevens zijn gegevens m.b.t. diploma’s en leerbewijzen die Vlaamse onderwijsinstellingen

en vormingsinstituten uitreiken. Ze zijn gestockeerd in de LED-databank (de leer- en ervaringsbewijzendatabank),
beheerd door het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (AKOV).

13.

De bedoeling is om deze gegevens te integreren in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale

bescherming1. Het DWH arbeidsmarkt en sociale bescherming behelst een samenwerkingsverband tussen het
Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO), het Fonds voor de Beroepsziekten (FBZ), de FOD Sociale Zekerheid (FOD SZ),

1

https://www.bcss.fgov.be/nl/dwh/dwh_page/content/websites/datawarehouse/data/ad_hoc_demands.html
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het Nationaal Intermutualistisch College (NIC), de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS), de
Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en
Grootstedenbeleid (POD MI), de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor
Werknemers (RKW), de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP), de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale
en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO), de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), het Rijksinstituut voor de
Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ), het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV),
SIGeDIS, de regionale arbeidsbemiddelingsdiensten VDAB/ACTIRIS/Forem/ADG, het Rijksregister en de
Kruispuntbankregisters. Het beoogt de koppeling van sociaal-economische gegevens afkomstig van deze instellingen.

14.

Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen drie soorten toepassingen:

- de basistoepassingen: dit zijn toepassingen waarbij volgens een bepaalde frequentie (per trimester, per semester,
per jaar,…) een aantal vaste statistieken worden berekend;
- de webtoepassing: via deze toepassing kunnen statistieken worden geconsulteerd via het web;
- de gegevensaanvragen op maat: dit zijn specifieke toepassingen op vraag van onderzoeksinstellingen en de
overheid.

15.

Het beheer van het DWH Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming is toevertrouwd aan de Kruispuntbank van

de Sociale Zekerheid. Het DWH Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming bevindt zich fysiek in de lokalen van Smals. Het
Steunpunt Werk en Sociale Economie (Steunpunt WSE), een interuniversitair samenwerkingsverband gehuisvest aan
de KU Leuven, het Centre METICES van de ULB en het Centrum voor Sociologisch Onderzoek (CeSO) van de KU
Leuven verlenen momenteel de wetenschappelijke ondersteuning.

16.

Aangezien de meerwaarde van het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming in de koppeling

van verschillende bestanden ligt, is het niet de bedoeling van het DWH Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming om de
statistieken die de socialezekerheidsinstellingen al beschikbaar stellen te herhalen. Elke socialezekerheidsinstelling
blijft zelf instaan voor de publicaties, statistieken en andere toepassingen die met het eigen domein sensu stricto te
maken hebben.2

17.

Het samenvoegen van de data van de bovenvernoemde bronnen maakt van het DWH arbeidsmarkt en

sociale bescherming een nuttige bron voor socio-economisch onderzoek. Niettemin ontbreekt er bij vele studies
gebaseerd op het datawarehouse een belangrijke verklarende factor, met name gegevens over de gevolgde opleiding
en het behaalde diploma of vormingsbewijs. Het toevoegen van deze gegevens zou een belangrijke meerwaarde
vormen.

2

Bron: ibidem.
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III.

ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG

A. ONTVANKELIJKHEID

18.

Het betreft de identificatiegegevens van houders van een leer- of ervaringsbewijs en gegevens met

betrekking tot hun leer-of ervaringsbewijs (zie onder B.2.1. voor een volledig overzicht van de gegevens).

19.

In casu betreft het aldus 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.

20.

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.

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 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 intercommunales, en de
samenwerkingsvormen zoals geregeld in het decreet van 6 juli 2001 houdende 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 polders, en de wateringen, bedoeld in de wet van 5 juli 1956
betreffende 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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22.

De persoonsgegevens worden opgevraagd bij AKOV. AKOV is een intern verzelfstandigd agentschap zonder

rechtspersoonlijkheid, behorend tot het Vlaams Ministerie van Onderwijs & Vorming5. AKOV is dus een instantie,
vermeld in artikel 4, §1, 2°, decreet van 26 maart 2004 betreffende openbaarheid van bestuur, en valt dus onder het
toepassingsgebied van artikel 8 van het e-govdecreet.

23.

Bij de gevraagde gegevens wordt ook het INSZ6 vermeld. De VTC is sinds 14 juni 2014 bevoegd om het

gebruik van het rijksregisternummer te machtigen samen met een door haar te machtigen gegevensstroom7.

24.

De VTC is derhalve bevoegd om voorliggende machtigingsaanvraag te behandelen.

B. TEN GRONDE

B.1. FINALITEITSBEGINSEL

25.

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:
26.

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
LED de centrale database vormen waarin, met het INSZ-nummer als uniek identificatienummer, wordt opgeslagen

5

Besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Agentschap voor
Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (B.S. 16.07.2009).

6

Dit is het inschrijvingsnummer sociale zekerheid dat overeenkomt met het Rijksregisternummer of met het zogenaamde
“bisnummer” of kruispuntbanknummer voor natuurlijke personen die niet zijn ingeschreven in het Belgisch bevolkings- of
vreemdelingenregister. Het gebruik van het identificatienummer van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid is, overeenkomstig
artikel 8 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, vrij
voor wat het bisnummer betreft.
7

Artikel 5 van de wet van 5 mei 2014 (B.S. 4 juni 2014).
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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, …).

27.

In de LED worden diploma's, certificaten, ervaringsbewijzen, getuigschriften, enzovoort geregistreerd die

burgers behaald hebben:
-

bewijzen behaald in het Secundair onderwijs - Vanaf het schooljaar 2001-2002;

-

diploma's en getuigschriften behaald in de Hogescholen en Universiteiten - Vanaf het academiejaar 19992000;

-

bewijzen behaald bij VDAB ;

-

bewijzen behaald bij Syntra - Vanaf 2002 (vanaf 2011 garantie op volledigheid);

-

ervaringsbewijzen uitgereikt door het Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie;

-

bewijzen behaald in het Volwassenenonderwijs - Behaald na 01/04/2013 (Nog niet al de bewijzen zijn in
LED geregistreerd);

-

eigen verklaringen, opgegeven bij de VDAB – Vanaf 1985.

Voorziene uitbreidingen : de data van NARIC (m.b.t. buitenlandse diploma’s) en die van de examencommissie.

28.

De wettelijke basis voor de oorspronkelijke verwerking is het decreet van 30 april 2009 betreffende de

Kwalificatiestructuur dat specifiek voorziet in de oprichting van de Leer- en Ervaringsbewijzendatabank in Hoofdstuk
V, artikel 20.
Art. 20 van het decreet 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:
29.

Het DWH arbeidsmarkt en sociale bescherming heeft tot doel beter, sneller en goedkoper te kunnen ingaan

op gegevensaanvragen afkomstig van onderzoeksinstellingen en de overheid. Het is een gegevensbron die gebruikt
wordt voor academisch en beleidsondersteunend socio-economisch onderzoek. Het aanleveren van data voor
onderzoek is een wettelijke opdracht van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (zie artikel 5 van de wet van 15
januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid). Vragen die geen
betrekking hebben op wetenschappelijk of beleidsondersteunend onderzoek worden niet behandeld via het
datawarehouse.
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“Art. 5. § 1. De Kruispuntbank verzamelt sociale gegevens bij de instellingen van sociale zekerheid, slaat ze op, voegt ze
samen en deelt ze mee aan de personen die ze nodig hebben voor het verrichten van onderzoeken die nuttig zijn voor de
kennis, de conceptie en het beheer van de sociale zekerheid.
Voor zover voormelde mededeling betrekking heeft op anonieme gegevens dient het (de afdeling sociale zekerheid van
het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid) bedoeld in artikel 37 vooraf een advies te verlenen,
behalve indien de mededeling wordt verricht aan de Ministers die de sociale zekerheid onder hun bevoegdheid hebben, de
Wetgevende Kamers, de openbare instellingen van sociale zekerheid, de Nationale Arbeidsraad, de Hoge Raad voor de
Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen of het Planbureau.
§ 2. De Kruispuntbank gebruikt de met toepassing van § 1 verzamelde sociale gegevens eveneens voor het bepalen van
de doelgroep van onderzoeken die worden verricht aan de hand van een bevraging van de proefpersonen. Deze
bevraging geschiedt in principe door de Kruispuntbank in opdracht van de uitvoerder van het onderzoek, zonder dat
sociale gegevens van persoonlijke aard met betrekking tot de proefpersonen aan de uitvoerder van het onderzoek worden
meegedeeld en na advies van (de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de
gezondheid), tenzij het onderzoek wordt verricht door of in opdracht van de Ministers die de sociale zekerheid onder hun
bevoegdheid hebben, de Wetgevende Kamers, de openbare instellingen van sociale zekerheid, de Nationale Arbeidsraad,
de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen of het Planbureau.
§ 3. Voor de toepassing van dit artikel wordt de Kruispuntbank beschouwd als een intermediaire organisatie, zoals
gedefinieerd krachtens de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de
verwerking van persoonsgegevens.”

30.

De gegevens zullen gebruikt worden voor socio-economisch onderzoek uitgevoerd door academische

instellingen en overheidsinstanties. De gebruikte term “socio-economisch onderzoek” is zeer ruim. Het kan zeker niet
de bedoeling zijn om de LED-databank langs deze weg te ontsluiten voor eender welk socio-economisch onderzoek.
Mondeling werd door de KSZ verduidelijkt dat dit socio-economisch onderzoek beperkt is tot hetgeen geschetst werd
in de inleiding, namelijk: voor onderzoek waarbij de gegevens van de LED een belangrijke verklarende factor kunnen
vormen voor socio-economisch onderzoek inzake arbeidsmarkt en sociale bescherming.

31.

De VTC zal dit dan ook lezen conform artikel 5 van de KSZ-wet, met name “die nuttig zijn voor de kennis, de

conceptie en het beheer van de sociale zekerheid”.

32.

De vragen die aan het DWH worden gesteld zijn divers. Men kan een onderscheid maken tussen de vragen

om anonieme gegevens en vragen om gecodeerde persoonsgegevens.

1) Vragen om anonieme gegevens zijn meestal in de vorm van tabellen. Ze kunnen ook in de vorm van parameters
zijn zoals gemiddelden. Dergelijke vragen zijn meestal afkomstig van studiediensten van overheidsinstanties die
cijfers inzamelen, analyseren en publiceren, al worden ze ook wel ingediend door academische instituten.
Voorbeelden hiervan zijn de Studiedienst van de Vlaamse Regering, het Departement WSE van de Vlaamse overheid,
de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, de Stad Antwerpen, .... Meestal hebben ze
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als doel een zicht te krijgen op de socio-economische samenstelling van de populatie die onder hun
bevoegdheidsterrein valt.

2) Vragen om gecodeerde persoonsgegevens betreffen meestal meer uitgebreid onderzoek dat één of meerdere
jaren duurt, soms ook in het kader van een doctoraat. Ze zijn afkomstig van academische instituten of van
overheidsinstanties die zelf aan wetenschappelijk onderzoek doen zoals het Federaal Planbureau. Dikwijls is er een
opdrachtgever, meestal een regeringslid of een overheidsinstantie. Doorgaans wordt er dan gevraagd een populatie
af te bakenen die aan bepaalde karakteristieken voldoet of die van een bepaalde maatregel heeft genoten. De
populatie wordt dan opgevolgd doorheen de tijd. Dat is het sterke punt van het datawarehouse: populaties kunnen
opgevolgd worden van jaar tot jaar of van trimester tot trimester en zo krijgt men een zicht op de evolutie op socioeconomisch gebied van de groep die men aan het bestuderen is. De data worden soms ook gebruikt als input voor
een model (bv. het model MIMOSIS van de FOD Sociale Zekerheid).

3) Op vragen om ongecodeerde persoonsgegevens wordt er niet ingegaan. De enige uitzondering hierop tot nu is
ADSEI (ADS-SB) voor de census (volkstelling).

33.

De VTC is van oordeel dat het doeleinde in randnummer 28 e.v. op deze manier welbepaald en uitdrukkelijk

omschreven is in de zin van artikel 4, §1, 2°, WVP.

34.

Aangaande 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.

35.

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;”.
36.

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

oorspronkelijke verwerking.

37.

Het is anderzijds toch gepast om ook na te gaan of dit nieuwe doeleinde wel degelijk een wettelijke grond

heeft.
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38.

Overeenkomstig artikel 5 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid verzamelt de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid gegevens bij de
instellingen van sociale zekerheid om ze daarna anoniem of gecodeerd ter beschikking te stellen voor
wetenschappelijke doeleinden. Deze verzameling blijft evenwel niet beperkt tot gegevens uit de sociale sector.

39.

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid treedt evenwel reeds geruime tijd op als intermediaire

organisatie in de zin van 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. Zij staat
aldus in voor het koppelen en het coderen van persoonsgegevens uit diverse bronnen (zowel binnen de sociale
zekerheid als buiten de sociale zekerheid), voor zover die gebruikt kunnen worden voor het verwezenlijken van
onderzoeken die nuttig zijn voor de kennis, de conceptie en het beheer van de sociale zekerheid.

40.

De VTC wijst er op dat deze machtiging dan ook niet alleen betrekking heeft op de stroom van

persoonsgegevens van AKOV naar de KSZ, maar ook betrekking op de stromen van persoonsgegevens (vanuit de
LED via de KSZ) naar de onderzoeksteams en overheidsinstellingen zelf.

41.

Het toekomstige doel is rechtmatig te noemen.

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 houders van leer- en ervaringsbewijzen wordt gevraagd:
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INSZ8
Rijksregisternummer of Bisnummer

Dit is de sleutel voor de koppeling met de andere databronnen
opgenomen in het DWH arbeidsmarkt en sociale bescherming.

Categorie

Essentieel element in de aanduiding van het onderwijsniveau.

De grote indeling waartoe het bewijs behoort. De
categorie is het meest elementaire onderdeel van de
classificatie van de bewijzen.

Graad
Verplicht gegeven voor alle onderwijscategorieën (lager,
secundair, hoger en hoger beroeps). Voor alle andere
categorieën, is de graad ‘Niet van toepassing’.

Onderwijsvorm
De aard van het onderwijs gevolgd in het secundair
(ASO, TSO, BSO, …).

Bewijstype
Het soort document dat uitgereikt wordt (diploma,
brevet, certificaat,…)

Bewijsstaat
De staat van het bewijs is een verdere specificatie van
het type bewijs. Meer bepaald geeft de staat aan of het
bewijs een “eindbewijs” dan wel “tussenbewijs” betreft.

Instantie
De organisatie die het bewijs uitreikt. Het betreft hier
een hogere classificatie (vb. hogeschool) en dus niet de
naam van de instantie zelf.

ISCEDStudiegebied
Indeling van studiegebieden volgens ISCED
(International Standard Classification of Education)

Schooltype
Het schooltype in het secundair onderwijs (gewoon,
buitengewoon, niet van toepassing, …)

Onderwerp

Deze variabele
opleidingsniveau.

geeft

meer

verduidelijking

bij

het

Deze variabele geeft inzicht in het gevolgde onderwijs tijdens
het secundair. Dit kan een verklarende factor zijn in de
verdere opleiding en daarna het socio-economisch traject dat
gevolgd wordt door de betrokkene.
Deze variabele geeft meer informatie over het behaalde
studiebewijs.
Deze variabele geeft informatie over de staat van het
behaalde studiebewijs.

Deze variabele geeft meer informatie over de gevolgde
opleiding an sich.

De indeling van studiegebieden volgens ISCED is een opdeling
die internationale statistieken en vergelijkingen in verband
met onderwijs en opleidingen mogelijk maakt. Het
studiegebied is een belangrijke verklarende factor voor de
socio-economische positie en het socio-economisch traject van
een individu.
Deze variabele geeft meer informatie over het schooltype in
het secundair onderwijs
Deze variabele geeft meer informatie over het studiegebied.

Verdere opdeling van de ISCED Studiegebieden,
aangepast aan de specifieke situatie van LED.

ISCEDNiveau

De indeling van onderwijsprogramma’s volgens ISCED is een

8

Dit is het inschrijvingsnummer sociale zekerheid dat overeenkomt met het Rijksregisternummer of met het zogenaamde
“bisnummer” of kruispuntbanknummer voor natuurlijke personen die niet zijn ingeschreven in het Belgisch bevolkings- of
vreemdelingenregister. Het gebruik van het identificatienummer van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid is, overeenkomstig
artikel 8 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, vrij
voor wat het bisnummer betreft.
VTC/M/2014/26/AT
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Classificatie van onderwijsprogramma’s en
studierichtingen volgens hun onderwijsniveau en –vorm,
alsook volgens onderwijsnet en de modaliteit van
voorziening (voltijds en/of deeltijds). De indeling is
gebaseerd op ISCED (International Standard
Classification of Education)

opdeling die internationale statistieken en vergelijkingen in
verband met onderwijs en opleidingen mogelijk maakt. Deze
variabele is essentieel voor de bepaling van het niveau van
het behaalde leerbewijs.

VKS Niveau onderwijskwalificatie

Deze variabele vergemakkelijkt de vergelijkbaarheid met .o.m.
Europese structuren.

De classificatie van onderwijsprogramma’s op het
Vlaamse niveau.

VKS Niveau beroepskwalificatie
De classificatie van beroepen op het Vlaamse niveau.

Uitreikingsdatum
De datum waarop het bewijs werd uitgereikt.

Volledige naam

Deze variabele vergemakkelijkt de vergelijkbaarheid met .o.m.
Europese structuren.
Deze variabele duidt aan wanneer het diploma behaald werd.
Dit is o.m. belangrijk om de transitie van onderwijs naar
arbeidsmarkt in kaart te brengen, om te weten wanneer er
instroom op de arbeidsmarkt is of om na te gaan of iemand
zich nadien heeft bijgeschoold of omgeschoold.
Deze variabele omschrijft het behaalde bewijs.

De beknopte beschrijving van het behaalde bewijs.

Land
Het land van het behaalde diploma

Taal
De taal van het behaalde diploma

Instelling
De instelling waar het diploma behaald werd

Studierichting
De studierichting (of het vakgebied) is een verdere
verfijning van het onderwerp en het ISCED studiegebied

Specialisatie
De specialisatie is op zijn beurt een verdere verfijning
van de studierichting

Detailonderwerp
Het detailonderwerp is op zijn beurt een verdere
verfijning van de specialisatie

Uren volwassenenonderwijs
Dit is het aantal lestijden waaruit de opleiding bestaat.
Enkel van toepassing voor bewijzen uitgereikt in het
onderwijs voor sociale promotie of door een centrum
voor volwassenenonderwijs.

Deze variabele is van belang voor schoolverlaters die hun
diploma buiten de Vlaamse Gemeenschap behaald hebben.
Deze variabele is van belang voor schoolverlaters die hun
diploma buiten de Vlaamse Gemeenschap behaald hebben.
Deze variabele laat toe om analyses op instellingenniveau uit
te voeren. Hiermee kan de vraag van Onderwijs naar info over
de instellingen behandeld worden Deze variabele is ook van
belang voor schoolverlaters die hun diploma buiten de
Vlaamse Gemeenschap behaald hebben. (zie bespreking
verder)
De studierichting is een belangrijke verklarende factor voor de
socio-economische positie en het socio-economisch traject van
een individu in die zin dat het het onderwerp en het ISCED
studiegebied verder verfijnt.
De specialisatie is een belangrijke verklarende factor voor de
socio-economische positie en het socio-economisch traject van
een individu in die zin dat het de studierichting verder verfijnt.
Het detailonderwerp is op zijn beurt een verdere verfijning van
de specialisatie.
Deze variabele geeft weer hoeveel tijd het volgen van
onderwijs innam voor de betrokkene. Dit kan mee zijn socioeconomisch statuut verklaren (bv. deeltijds werkend,
tijdskrediet,…).
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Vervalperiode
De verwijzing naar de geldigheidsduur van het uitgereikt
bewijs (gerekend vanaf de dag van uitreiking).

Alternatieve instantie
Een instantie is verantwoordelijk voor het organiseren,
uitreiken en erkennen van een bepaald type bewijs. In
bepaalde gevallen kan het echter zijn dat een andere,
derde instantie één of meer van deze rollen waarneemt.

Rol alternatieve instantie
Een instantie is verantwoordelijk voor het organiseren,
uitreiken en erkennen van een bepaald type bewijs. In
bepaalde gevallen kan het echter zijn dat een andere,
derde instantie één of meer van deze rollen waarneemt.
Het attribuut rol alternatieve instantie wordt daarbij
gebruikt om aan te geven in welke hoedanigheid de
alternatieve instantie optreedt.

Leverancier
De bron van waaruit de informatie rond de persoon/het
bewijs werd aangereikt.

Leveranciersreferte
Technische verwijzing naar de bron van waaruit de
informatie werd aangeleverd

Authenticiteit
Deze variabele geeft de authenticiteit weer van het
leerbewijs (eigen verklaring geverifieerd, eigen
verklaring op eer, geverifieerd, op eer).

Registratiedatum
Datum en tijdstip van registratie van het bewijs binnen
de LED

Registratiereferte

Deze variabele laat toe na te gaan of een bewijs beperkt is in
de tijd of niet.
Deze variabele bepaalt mee de context waarbinnen het
diploma georganiseerd, erkend of uitgereikt werd.

Deze variabele bepaalt mee de context waarbinnen het
diploma georganiseerd, erkend of uitgereikt werd.

Deze variabele beschrijft via welke weg de betrokkene het
leerbewijs heeft behaald (Secundair Onderwijs, Hoger
Onderwijs, NARIC, SYNTRA, …).
Deze variabele beschrijft via welke weg de betrokkene het
leerbewijs heeft behaald (Secundair Onderwijs, Hoger
Onderwijs, NARIC, SYNTRA, …).
Deze variabele duidt de betrouwbaarheid van de informatie
omtrent het leerbewijs aan.

Deze variabele duidt de datum en tijdstip van registratie van
het bewijs binnen de LED aan.
Levert een unieke ID per bewijs.

Technische verwijzing naar het bewijs

Bijkomende informatie
Er kan bij een bewijs optioneel bijkomende informatie
verstrekt worden. Door middel van het type (zie
volgende variabele) wordt opgegeven over welk soort
informatie het gaat . Per type wordt er slechts één keer
bijkomende informatie opgegeven.

Bijkomende informatie type

Er kan bij een bewijs optioneel bijkomende informatie
verstrekt worden. Door middel van het type (zie volgende
variabele) wordt opgegeven over welk soort informatie het
gaat . Per type wordt er slechts één keer bijkomende
informatie opgegeven.

De aanduiding door middel van een type over welk
soort informatie het gaat.

Dit veld wordt ondermeer gebruikt om aan te geven wanneer
een opleiding in het hoger onderwijs georganiseerd wordt
door meerdere instellingen.

Afzender

Bestemd voor controledoeleinden

‘Afzenders’ zoals deze kunnen voorkomen in de context
van de berichten die het systeem van CORVE ontvangt.

45.

Wat betreft het gegeven “instelling”, die in combinatie met andere varabelen (uit andere bronnen) makkelijk

tot identificatie zou kunnen leiden, werd volgende verduidelijking gegeven: “Die variabele is vooral bedoeld voor het
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Ministerie van Onderwijs en Vorming zelf. Het Ministerie van Onderwijs en Vorming zou immers in de toekomst zelf
ook een aantal statistieken willen bekomen uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming, met o.m.
cijfers op het niveau van de onderwijsinstelling. Een voorbeeld hiervan zou volgende vraag kunnen zijn : wat is de
socio-economische positie van oud-leerlingen drie jaar na het verlaten van school X. Dit is voor haar relevante
beleidsinformatie. […].
Ten aanzien van andere gebruikers van het datawarehouse, onderzoekers die zich richten op socio-economisch
onderzoek, is dit gegeven veel minder relevant. Veel belangrijker is het behaalde diploma, als verklarende factor voor
de socio-economische positie of het socio-economisch traject. Het is niet de bedoeling dat nummer aan deze
gebruikers mee te delen, toch zeker niet in ongecodeerde vorm. Eventueel kan het in gecodeerde vorm. Het
Ministerie van Onderwijs en Vorming zal trouwens iedere keer haar fiat moeten geven over het gebruik van haar data
(zie governance als bijlage van de aanvraag).”
46.

De gegevens worden tot nu nog niet verkregen voor het DWH.

47.

Op basis van de hierboven geanalyseerde elementen kunnen de gegevens worden beschouwd als relevant,

evenredig en niet buitensporig voor het doeleinde vermeld in randnummers 28 e.v.

B.2.2. Bewaringstermijn van de gegevens

48.

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.

49.

Er werd een “permanente” bewaringstermijn gevraagd met volgende verantwoording: “Het datawarehouse

behelst een permanente koppeling van gegevens vanuit verschillende overheidsinstellingen. Door die koppeling kan
ingegaan worden op data-aanvragen voor socio-economisch onderzoek.”

50.

Conform wat gesteld werd in een beraadslaging van het sectoraal comité van het Rijksregister9, vraagt de

VTC dat de ingevolge deze machtiging verkregen gegevens, volgens dezelfde criteria en modaliteiten worden
bewaard als de andere gegevens in het datawarehouse. Het Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid en van de
Gezondheid dat toezicht en controle uitoefent op het datawarehouse van de aanvrager, zal erover waken dat
gegevens die niet langer nuttig zijn voor onderzoeksdoeleinden uit het datawarehouse worden verwijderd.

9

beraadslaging van het sectoraal comité van het Rijksregister nr. 55/2011 van 16 november 2011 inzake het datawarehouse
http://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/beraadslaging_RR_55_2011_0.pdf
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B.2.3. Frequentie van de toegang

51.

De toegang tot de gevraagde gegevens zou periodiek zijn.

De gegevens worden één maal per jaar gevraagd. Het datawarehouse wordt van jaar tot jaar opgebouwd.

52.

De VTC kan akkoord gaan met de gevraagde frequentie.

B.2.4. Duur van de machtiging
53.

Uit de aanvraag kan men begrijpen dat er een machtiging voor onbepaalde duur wordt gevraagd.

54.

Aangezien de opdracht van de aanvrager m.b.t. het datawarehouse niet in de tijd beperkt is, kan de VTC

akkoord gaan met deze duur.

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

55.

De gegevens worden ter beschikking gesteld aan één interne gebruiker: binnen de KSZ is er één persoon

die de data verwerkt (de statisticus van de KSZ).

56.

Bij de externer verwerker Smals is het één sectie die de server beheert waarop het datawarehouse gehost

is.

57.

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid publiceert socio-economische statistieken via de

webtoepassingen consulteerbaar op haar website. Op termijn zullen de diplomagegevens hierin opgenomen worden.
Daarnaast zullen de data ter beschikking worden gesteld aan academische onderzoeksteams en overheidsinstellingen
in het kader van socio-economisch onderzoek. De Kruispuntbank behandelt per jaar 40 à 50 data-aanvragen. De
gegevens zullen echter nooit als dusdanig ter beschikking worden gesteld maar steeds geanonimiseerd of gecodeerd.

B.3. TRANSPARANTIEBEGINSEL
(artikelen 4, §1, 1°, en 9 tot 15bis, WVP)

58.

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

persoonsgegevens worden gebruikt.

59.

Ingevolge artikel 29 van 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
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persoonsgegevens is een administratieve overheid 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, vrijgesteld
van de verplichting tot kennisgeving bedoeld in artikel 9, § 2, van de wet van 8 december 1992 indien zij optreedt als
intermediaire organisatie.

60.

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.

61.

De VTC vraagt dat zowel AKOV als de KSZ (voor het datawarehouse) deze beraadslaging vermelden op de

gepaste pagina van hun websites.

62.

De VTC vraagt dat de betrokken onderzoeksinstellingen en overheden de gegevensuitwisseling

communiceren in hun rapporten en op hun website, met vermelding van deze machtiging.

B.4. EXTERNE VERWERKERS EN DIENSTENINTEGRATOR

63.

De externe verwerker voor AKOV is HP Belgacom, de huidige ICT-partner van de Vlaamse Overheid,

intussen HB-plus.10 Bijgevolg komt HP-plus tussen in het ophalen en ter beschikking stellen van Discimusgegevens.

64.

Conform artikel 20 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur gebeurt het

ontsluiten van de LED-databank door tussenkomst van de coördinatiecel Vlaams e-government, nu de Vlaamse
Dienstenintegrator.

65.

De KSZ treedt op als intermediaire organisatie voor AKOV en de academische onderzoeksteams en

overheidsinstellingen.

66.

De vereniging zonder winstoogmerk Smals treedt op als onderaannemer voor de Kruispuntbank van de

Sociale Zekerheid. Het DWH arbeidsmarkt en sociale bescherming wordt gehost op servers van Smals. Smals staat in
voor het inladen van de data in het datawarehouse, voor het onderhoud van de servers en de software waarop het
datawarehouse draait en voor de technische support.

10

Het basiscontract voor exploitatiegebonden ICT-diensten (vanaf 1 februari 2015 tot 31 januari 2022) is terug te vinden op:
http://www.bestuurszaken.be/sites/default/files/eIB_documents/Basiscontract_Exploitatiediensten_0.pdf
VTC/M/2014/26/AT
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67.

De technische behandeling van de data-aanvragen, d.w.z. de datasets omzetten in de vorm die gevraagd

werd door de onderzoekers, gebeurt door de KSZ.

68.

De aanvragers stellen dat voor iedere mededeling en gebruik van data afkomstig uit het DWH arbeidsmarkt

en sociale bescherming er voorafgaandelijk een positieve beslissing dient genomen te worden door het sectoraal
comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid, tenzij de vraag afkomstig is van een instelling die vrijgesteld
wordt door artikel 5 (voor wat betreft de mededeling van anonieme gegevens) of artikel 15 (voor wat betreft de
mededeling van gecodeerde persoonsgegevens) van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie
van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid. Wanneer een ander sectoraal comité dat binnen de Commissie voor
de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer is opgericht al een uitspraak heeft gedaan, dan wordt deze ter
kennisgeving voorgelegd aan het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid. Het sectoraal
comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid beslist dan of het een uitspraak ten gronde wenst te doen of
niet en of het zelf nog bijkomende maatregelen zal opleggen.

69.

De VTC wijst er op dat zij niet kan beschouwd worden als “een ander sectoraal comité van de Commissie

voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer”.

70.

De KSZ staat in voor de small cell-analyse en voor het garanderen van de anonimiteit van de data. Een

aantal praktische regels voor het bewaren van de anonimiteit van de data zijn de volgende. In het geval tabellen te
veel detail bevatten en er nog bezwaarlijk sprake kan zijn van anonieme gegevens kan de KSZ de
anonimiseringsregel opleggen door iedere cel van de kruistabel die 1, 2 of 3 individuen bevat aan te duiden met de
vermelding “1 à 3”. Wanneer een dataset met gecodeerde persoonsgegevens een te omvangrijke populatie bevat,
kan de KSZ opleggen dat de onderzoeker slechts de data van een klein deel van de populatie ontvangt, op basis
waarvan hij de programma’s kan ontwikkelen. Die programma’s worden dan op een stand alone PC binnen de
gebouwen van de KSZ en onder het toezicht van de KSZ uitgevoerd door de onderzoeker op de volledige populatie.
De onderzoeker neemt dan slechts anonieme gegevens terug mee onder de vorm van tabellen, parameters als
gemiddelde en mediaan,….

71.

Op vraag van een instelling-dataleverancier kan iedere data-aanvraag die de KSZ ontvangt voorafgaandelijk

doorgestuurd worden naar die instelling als er data worden gevraagd die van haar afkomstig zijn. De
beraadslagingen van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid met betrekking tot de ad
hoc aanvragen kunnen in voorkomend geval worden geconsulteerd op de website van de KSZ. Het AKOV heeft ook
een “governance” uitgewerkt rond het gebruik van haar gegevens, die is opgenomen in bijlage.

72.

Daarnaast wordt ook het principe gehanteerd dat data-aanvragen die door één instelling kunnen worden

afgehandeld, worden doorgestuurd naar die instelling, tenzij die instelling er zelf om verzoekt dat de KSZ de dataaanvraag afhandelt. Dit wordt in de “governance” ook afgesproken voor de LED.
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73.

Binnen het datawarehouse wordt het INSZ vervangen wordt door een fictief uniek identificatienummer, dat

dient als sleutel binnen het datawarehouse. Bij een mededeling aan een onderzoeksinstantie wordt dat fictief
nummer nog eens vervangen door een ander fictief nummer. De aanlevering van de data aan het datawarehouse
gebeurt wel via het werkelijke INSZ. Het is Smals dat instaat voor de versleuteling van het INSZ tijdens het proces
van inladen van de data van de data-leverancier (in casu AKOV) in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale
bescherming.

74.

De VTC herinnert er voor de volledigheid 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.

B.5. BEVEILIGING
75.

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

richtsnoeren informatieveiligheid11.

76.

De gegevensoverdracht gebeurt via het netwerk van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. De LED-

databank wordt ontsloten door CORVE. Beide instanties dienen ervoor te zorgen dat de vereiste

veiligheidsmaatregelen worden genomen.

B.5.1. Op het niveau van de aanvrager
77.

De KSZ beschikt over een informatieveiligheidsconsulent en een informatieveiligheidsplan.12

78.

De onderzoeksinstellingen en overheden die niet-geanonimiseerde persoonsgegevens krijgen, dienen ook

een informatieveiligheidsconsulent en een –plan te hebben. De VTC heeft van bepaalde van die mogelijke instanties
al informatie hierover ontvangen en daarbij eventueel voorwaarden opgelegd. Voor de instanties waarvan ze niet op
de hoogte is, moet een ingevuld formulier evaluatie beveiliging aan de VTC worden bezorgd, zodat de VTC kan
oordelen of er nog maatregelen moeten worden genomen.

11

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

12

Dit werd bevestigd in de beraadslaging van het sectoraal comité van het Rijksregister nr. 55/2011 van 16 november 2011 inzake
het datawarehouse http://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/beraadslaging_RR_55_2011_0.pdf
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B.5.2. Op het niveau van de instantie die de gegevens zal doorgeven

79.

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 vroeger reeds meegedeelde stukken blijkt dat
er voor het beleidsdomein een veiligheidsplan en een veiligheidsbeleid is. Dit werd laatst bijgewerkt op 30 januari
2014.

IV.

80.

BESLUIT

De VTC machtigt AKOV om de persoonsgegevens mee te delen aan de KSZ voor integratie in het DWH

arbeidsmarkt en sociale bescherming en zo verder mee te delen aan onderzoeksinstellingen en overheden voor het
doeleinde vermeld in randnummer 28 e.v., onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging. De VTC staat hierbij
het gebruik van het rijksregisternummer toe.
81.

De VTC bepaalt dat zowel AKOV, de KSZ als de onderzoeksinstellingen en overheden zorgen voor meer

transparantie conform randnummers 61-62.
82.

De KSZ bezorgt de VTC de evaluaties van de beveiliging van de onderzoeksinstellingen en overheden die

niet-geanonimiseerde persoonsgegevens willen ontvangen voor zover die instellingen en overheden niet recent een
formulier evaluatie beveiliging aan de VTC hebben bezorgd.
83.

De VTC behoudt zich het recht voor om van AKOV en de KSZ een rapport te vragen over de mededelingen

van persoonsgegevens die in het kader van deze machtiging gebeurden.

De Voorzitter,

Willem Debeuckelaere
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