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Betreft: Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens door de entiteiten van de 

Vlaamse overheid aan het Rekenhof in het kader van zijn auditopdrachten. 

 

 

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”); 

 

6. Gelet op de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen (hierna 

"WRR"); 

 

7. 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 
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vereenvoudiging en gelijkschakeling van elektronische en papieren formulieren (hierna “wet van 5 mei 2014”), 

inzonderheid artikel 5; 

 

B. VERLOOP VAN HET ONDERZOEK 

 

8. Gelet op de aanvraag van het Rekenhof, ontvangen per brief op 2 oktober 2014; 

 

9. Gelet op de evaluatie van de beveiliging van het Rekenhof, ontvangen op 2 oktober 2014; 

 

10. Gelet op de bijkomende informatie opgevraagd bij en bezorgd door het Rekenhof bij diverse mails; 

 

11. Gelet op de bespreking van het dossier op de vergadering van de VTC van 29 oktober 2014; 

 

12. Beslist op 29 oktober, na beraadslaging als volgt: 

 

II. ONDERWERP EN CONTEXT VAN DE AANVRAAG 

 

13. Het Rekenhof heeft voor de uitoefening van zijn auditopdrachten toegang nodig tot allerhande gegevens. 

Meer bepaald kan het gaan om boekhoudkundige gegevens, persoonsgegevens, organisatiegegevens, kortom alle 

informatie (inlichtingen en documenten) van welke aard ook, met betrekking tot het beheer van de diensten en 

openbare instellingen die aan zijn controle zijn onderworpen.  

 

14. Het Rekenhof is een grondwettelijke instelling (zie artikel 180 van de Grondwet). Voor de bevoegdheid van 

het Rekenhof ten aanzien van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest dient te worden verwezen naar 

artikel 10 van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, 

de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de 

organisatie van de controle door het Rekenhof. Dit artikel luidt als volgt: 

 

“Art. 10. § 1. Het Rekenhof is belast met de controle van de algemene boekhouding en de begrotingsboekhouding van 

de in artikel 2 bedoelde gemeenschappen en gewesten (financiële audit). Het waakt ervoor dat geen krediet van de 

uitgaven der begroting wordt overschreden en dat geen overschrijving plaatsheeft. 

Het Hof is eveneens belast met het onderzoek en het verevenen van de rekeningen van alle rekenplichtigen van die 

gemeenschappen en gewesten. 

Het Rekenhof onderzoekt de wettigheid en de regelmatigheid van de uitgaven en de ontvangsten (wettigheidsaudit). 

Inzake de ontvangsten oefent het Rekenhof een algemene controle uit op de vaststelling en de invordering. 

Het Rekenhof controleert de goede besteding van de overheidsgelden; het vergewist zich ervan dat de beginselen van 

zuinigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid in acht worden genomen (doelmatigheidsaudit). 

Het Rekenhof is gemachtigd om zich alle documenten en inlichtingen, van welke aard ook, met betrekking tot het beheer 

van de diensten en openbare instellingen die aan zijn controle zijn onderworpen, te doen verstrekken. 

Het Rekenhof kan een controle ter plaatse organiseren. 
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§ 2. De rekeningen van de openbare instellingen die door de in artikel 2 opgesomde gemeenschappen en 

gewesten worden opgericht of die ervan afhangen, worden aan het Rekenhof toegezonden. Het Rekenhof oefent 

ten aanzien van die openbare instellingen de controle uit die in § 1 is omschreven. Het kan hun rekeningen in zijn Boek 

van Opmerkingen publiceren. 

 

§ 3. De bepalingen van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof met betrekking tot zijn 

jurisdictionele bevoegdheid ten aanzien van de rekenplichtigen van de Staat zijn van toepassing op de rekenplichtigen van 

de in artikel 2 opgesomde gemeenschappen en gewesten (jurisdictionele opdracht).” 

 

15. Het rekendecreet bevat een aantal bepalingen over de controle door het Rekenhof, die deels een herhaling 

zijn van wat reeds in de algemene bepalingenwet is vastgesteld. De hiernavolgende artikelen uit het Rekendecreet 

zijn in dit kader van belang. 

 

Art. 63. § 1. Het Rekenhof is bevoegd ten aanzien van de Vlaamse ministeries en de diensten met afzonderlijk 

beheer, de Vlaamse rechtspersonen vermeld in artikel 4, § 1, 2°, en § 2, en de privaatrechtelijk 

vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen. 

 

§ 2. Het Rekenhof kan de rekeningen van voormelde entiteiten in zijn Boek van Opmerkingen publiceren. 

 

Art. 64. Het Rekenhof oefent op budgettair en boekhoudkundig vlak een informatieopdracht uit voor het Vlaams 

Parlement. 

Het Vlaams Parlement kan het Rekenhof gelasten de wettigheid en de regelmatigheid van sommige uitgaven te 

onderzoeken, alsook financiële audits en onderzoeken van beheer uit te voeren, in de departementen, agentschappen en 

openbare instellingen die aan de controle van het Hof zijn onderworpen. 

 

Art. 65. Het Rekenhof heeft toegang tot de boekhoudkundige verrichtingen en budgettaire aanrekeningen. Het brengt 

elke overtreding van de begrotingsdecreten zonder verwijl ter kennis van het Vlaams parlement.  

 

Art. 66. Het Rekenhof kan zich te allen tijde alle documenten en inlichtingen, van welke aard ook, doen verstrekken die 

betrekking hebben op het beheer en het budgettaire en comptabel proces van de departementen, agentschappen en 

openbare instellingen die aan zijn controle zijn onderworpen, of die het nodig acht om zijn opdrachten te kunnen 

vervullen. 

Het Rekenhof kan in de voormelde entiteiten een controle ter plaatse organiseren. Het Rekenhof stelt zich rechtstreeks in 

verbinding met de bevoegde minister. 

De bevoegde overheid is verplicht binnen een termijn van ten hoogste één maand te antwoorden op de opmerkingen van 

het Rekenhof. Die termijn kan verlengd worden door het Rekenhof. 

 

16. Artikel 63, § 1, verwijst naar artikel 4, §2 van het rekendecreet. Artikel 4, § 3 van het rekendecreet voorziet 

de jaarlijkse publicatie in het begrotingsdecreet van de instellingen die op grond van artikel 4, § 2, van het 

rekendecreet onder de controlebevoegdheid van het Rekenhof vallen. Deze lijst kan dus jaarlijkse wijzigingen 

vertonen. 
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17. Wat betreft de universiteiten en hogescholen kan worden verwezen naar het decreet van 12 juni 1991 

betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap en het hogescholendecreet van 13 juli 1994. 

 

18. De controlebevoegdheid die het Rekenhof uitoefent ten aanzien van het Vlaams Parlement en het 

pensioenfonds van het Vlaams parlement, is geregeld bij twee protocollen (zie bijlage bij de aanvraag). 

 

19. Ten aanzien van investeringsmaatschappijen kreeg het Rekenhof indertijd op basis van een protocol van 21 

december 1994, ook controlebevoegdheid ten aanzien van investeringsmaatschappijen van de Vlaamse 

overheid en hun dochterondernemingen. Sommige van deze investeringsmaatschappijen zijn in de loop der 

jaren van juridische structuur veranderd en/of vallen onder de code 13.12 van de consolidatiekring, wat impliceert 

dat ze rechtstreeks op basis van artikel 4, § 2, van het rekendecreet onder de controlebevoegdheid van het Rekenhof 

vallen. 

 

20. In het kader van artikel 39, § 2, van de bijzondere financieringswet voert het Rekenhof jaarlijks een controle 

uit op de leerlingentelling. Deze opdracht is nader geregeld in de wet van 23 mei 2000 tot bepaling van de criteria 

bedoeld in artikel 39, § 2, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de 

gemeenschappen en gewesten. Daartoe voert het steekproeven uit in diverse scholen. Gegevens over scholen 

worden overigens in andere gevallen bekomen via de dossiers en bestanden van het departement Onderwijs en 

Vorming. 

 

21. Wat betreft de controle op de verkiezingsuitgaven kan, naast federale wetgeving, worden verwezen naar 

het decreet van 7 mei 2004 houdende regeling van de controle van de verkiezingsuitgaven en de herkomst van de 

geldmiddelen voor de verkiezing van het Vlaams Parlement. 

 

22. Ook in het kader van de wetgeving met betrekking tot vermogensaangiften en mandatenlijsten van 

openbaar functionarissen (bijzondere en de gewone wetten van 2 mei 1995 en de bijzondere en de gewone 

wetten van 26 juni 2004) worden er persoonsgegevens medegedeeld aan het Rekenhof, onder meer door 

informatieverstrekkers die hiervoor een wettelijke verplichting hebben.  

 

23. Ook de bijzondere wet op de hervorming van de instellingen en de bijzondere financieringswet voorzien in 

bijkomende opdrachten voor het Rekenhof.  
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III. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG 

 

A. ONTVANKELIJKHEID 

 

24. Het betreft de identificatiegegevens van personen zoals belastingplichtigen, personeelsleden van de Vlaamse 

Gemeenschap, leerkrachten samen met gegevens over ondermeer de uitoefening van hun functie en hun verloning. 

(zie onder B.2.1. voor een volledig overzicht van de gegevens). 

 

25. 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. 

 

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

toepassing1. 

 

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

persoonsgegevens door een instantie2 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. 

 

28. De persoonsgegevens kunnen opgevraagd worden bij diverse Vlaamse instanties zoals beschreven in deel 

II. De lijst van deze instanties kan jaarlijks wijzigen. De meeste van de instanties moeten beschouwd worden als 

instanties, vermeld in artikel 4, §1, van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en 

vallen dus onder het toepassingsgebied van artikel 8 van het e-govdecreet. 

                                                   

 

 

1 Art. 3, §1 WVP. 
2 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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29. Het Rekenhof heeft verduidelijkt dat het soms gebruik dient te maken van het rijksregisternummer en dat 

het dus in sommige audits nodig kan blijken te zijn dat de Vlaamse Overheid op overeenkomstige wijze deze 

gegevens verschaft. De VTC is sinds 14 juni 2014 bevoegd om het gebruik van het rijksregisternummer te machtigen 

samen met een door haar te machtigen gegevensstroom3. 

 

30. Overeenkomstig artikel 5, 1ste lid, 1° en artikel 8 van de WRR, wordt machtiging verleend om het 

identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken: “aan de Belgische openbare overheden voor de 

informatiegegevens die zij gemachtigd zijn te kennen uit hoofde van een wet, een decreet of een ordonnantie”. 

 

31. Het Rekenhof werd opgericht bij artikel 180 van de gecoördineerde Grondwet.  

 

32. Het Rekenhof is bij KB van 30 juli 1991 gemachtigd voor toegang tot het Rijksregister en het gebruik van 

het rijksregisternummer, met het oog op de uitvoering van de controles en audits van het Rekenhof. 

 

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

 

B. TEN GRONDE  

 

B.1. FINALITEITSBEGINSEL 

 

34. 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: 

35. De verschillende entiteiten van de Vlaamse overheid die onder de controlebevoegdheid van het Rekenhof 

vallen, met name departementen, intern verzelfstandige agentschappen met of zonder rechtspersoonlijkheid, extern 

verzelfstandigde agentschappen van publiek recht, eigen vermogens met rechtspersoonlijkheid die verbonden zijn 

aan hogervermelde entiteiten, de Vlaamse openbare instellingen van categorie A zoals bedoeld in de wet van 16 

                                                   

 

 

3 Artikel 5 van de wet van 5 mei 2014 (B.S. 4 juni 2014). 
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maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, de in de jaarlijkse 

begrotingsdecreten opgesomde Vlaamse openbare instellingen sui generis van de Vlaamse Overheid, extern 

verzelfstandigde agentschappen van privaatrecht, VZW’s, NV’s, universiteiten en hogescholen, raden, en 

wetenschappelijke inrichtingen verzamelen gegevens, waaronder ook persoonsgegevens, in het kader van hun 

decretaal vastgelegde opdrachten. Al naargelang de taken van de entiteiten heeft de gegevensverwerking betrekking 

op personeelsgegevens, financiële gegevens, gevoelige gegevens, gezondheidsgegevens (hoogst zelden, maar niet 

100 % uitgesloten), gerechtelijke gegevens 

 

36. De taken waarvoor de entiteiten van de Vlaamse overheid persoonsgegevens verzamelen, onder meer via 

VLIMPERS (Vlaams Intermodulair Personeelsysteem), het personeelsregistratiesysteem, zijn vermeld in het 

kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003 en in de specifieke oprichtingsbesluiten en –decreten. 

 

37. Wat betreft de universiteiten en hogescholen kan worden verwezen naar het decreet van 12 juni 1991 

betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap en het hogescholendecreet van 13 juli 1994. 

 

38. De bevoegdheid van het Rekenhof in het kader van de leerlingentelling steunt op de wet van 23 mei 2000 

tot bepaling van de criteria bedoeld in artikel 39, § 2, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de 

financiering van de gemeenschappen en gewesten. De oorspronkelijke gegevensverwerking door de scholen vindt 

zijn grondslag in de diverse onderwijsdecreten. 

 

39. De controlebevoegdheid ten aanzien van het Vlaams Parlement en de VZW Pensioenfonds van het Vlaams 

Parlement is geregeld bij twee protocollen (zie bijlage). 

 

40. Wat betreft de verkiezing voor het Vlaams Parlement is de bevoegdheid van de controlecommissie op de 

verkiezingsuitgaven geregeld bij het decreet van 7 mei 2004 houdende regeling van de controle van de 

verkiezingsuitgaven en de herkomst van de geld middelen voor de verkiezing van het Vlaams Parlement.  

 

41. Wat betreft investeringsmaatschappijen geldt het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 

investeringsmaatschappijen van de Vlaamse overheid 

 

Doeleinde van de verdere verwerking: 

 

42. Het Rekenhof is belast met de controle van de algemene boekhouding en de begrotingsboekhouding van de 

in artikel 2 van de algemene bepalingenwet bedoelde gemeenschappen en gewesten. Het waakt erover dat geen 

krediet van de uitgaven der begroting wordt overschreden en dat geen overschrijving plaatsheeft (financiële audit). 

Het hof heeft ook als doel het onderzoek en het verevenen van de rekeningen van alle rekenplichtigen van die 

gemeenschappen en gewesten. 
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43. Het Rekenhof onderzoekt de wettigheid en de regelmatigheid van de uitgaven en de ontvangsten. Inzake de 

ontvangsten oefent het Rekenhof een algemene controle uit op de vaststelling en de invordering (wettigheidsaudit). 

Het Rekenhof controleert de goede besteding van de overheidsgelden; het vergewist zich ervan dat de beginselen 

van zuinigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid in acht worden genomen (doelmatigheidsaudit).   

Het oefent deze bevoegdheden ook uit ten aanzien van de openbare instellingen die door de Vlaamse overheid 

worden opgericht of ervan afhangen. 

 

44. Deze doelstellingen van het Rekenhof en de middelen die het daarvoor ter beschikking heeft, steunen op 

artikel 10 van de algemene bepalingenwet en worden verder geregeld in het Rekendecreet (zie ook boven).   

Daarnaast oefent het Rekenhof op budgettair en boekhoudkundig vlak een informatieopdracht uit voor het Vlaams 

Parlement (artikel 64, eerste lid, van het rekendecreet).  

Verder kan het Vlaams parlement het Rekenhof gelasten de wettigheid en de regelmatigheid van sommige uitgaven 

te onderzoeken, alsook financiële audits en onderzoeken van beheer uit te voeren, in de departementen, 

agentschappen en openbare instellingen die aan de controle van het Hof zijn onderworpen (artikel 64, tweede lid, 

van het rekendecreet). 

Ook moet het Rekenhof elke overtreding van de begrotingsdecreten zonder verwijl ter kennis brengen van het 

Vlaams Parlement (artikel 65 van het rekendecreet). Tenslotte kan het Rekenhof door de wet- of decreetgever 

worden belast met bijzondere opdrachten. 

Persoonsgegevens kunnen worden opgevraagd in het kader van de doelstellingen die uit voornoemde opdrachten 

voortvloeien. 

 

45. De VTC is van oordeel dat het doeleinde in randnummer 42 e.v. welbepaald en uitdrukkelijk omschreven zijn 

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

 

46. De wettelijke basis van deze regeling werd reeds vermeld in de vorige paragrafen en deel II. Het 

toekomstige doel is rechtmatig te noemen. 

 

47. Aangaande de vereiste van verenigbaarheid met het oorspronkelijk doeleinde, wijst de VTC erop dat de 

geplande verwerkingen, mogelijk gedeeltelijk 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. 

 

48. 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. 

 

49. Uitgaande van de uitdrukkelijk wettelijk omschreven bevoegdheden van het Rekenhof en de daartoe 

uitdrukkelijk omschreven toegang tot alle relevante informatie, documenten en goederen, is de VTC van oordeel dat 
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het verenigbaar karakter van de latere verwerking gewaarborgd wordt en dat deze aldus conform is aan artikel 4, § 

1, 2°, WVP. 

 

50. Niettemin moet wel rekening gehouden worden 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 

 

51. 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. 

 

52. De mededeling van de volgende gegevens van volgende categorieën van personen wordt gevraagd: zoals 

van belastingplichtigen, van personeelsleden van de Vlaamse Gemeenschap, van leerkrachten. Bij bepaalde 

onderzoeken zal het Rekenhof bij steekproef een aantal dossiers selecteren (enkele tientallen of enkele honderden 

afhankelijk van het onderzoek), voornamelijk om hieruit algemene conclusies te kunnen trekken 

 

In het kader van thematische/financiële 

audits die het Rekenhof voert en die aanleiding 
geven tot een aparte publicatie of opname in het 
rekeningenboek, heeft het toegang nodig tot alle 
bestanden, documenten en inlichtingen die 
dienstig kunnen zijn om het onderzoek te voeren 
en de conclusies ervan te onderbouwen.  
Hierbij kan het nodig zijn persoonsgegevens van 
de Vlaamse overheid te verwerken. Het zal in 
hoofdzaak, maar niet uitsluitend, gaan om 
personeelsgegevens, gegevens betreffende 
belastingplichtigen, subsidiegegevens, 
organisatiegegevens, gegevens betreffende 
leerlingen of openbare mandatarissen. 

Artikel 65 van het rekendecreet voorziet dat het Rekenhof 
toegang heeft tot de boekhoudkundige verrichtingen en 
budgettaire aanrekeningen. 
Artikel 66 van het rekendecreet bepaalt dat het Rekenhof zich te 
allen tijde alle documenten en inlichtingen, van welke aard ook, 
kan doen vertrekken die betrekking hebben op het beheer en het 
budgettaire en comptabel proces van de departementen, 
agentschappen en openbare instellingen die aan zijn controle zijn 
onderworpen, of die het nodig acht om zijn opdrachten te 
kunnen vervullen. 
Het Rekenhof heeft gegevens nodig voor zover ze inzicht kunnen 
verschaffen in de materie en de conclusies en aanbevelingen 
eruit kunnen onderbouwen. Het Rekenhof zal ook enkel 
persoonsgegevens gebruiken in de mate die noodzakelijk zijn om 
de auditdoelstellingen te vervullen, zoals nader wordt 
omschreven in het betreffende dienstorder (zie bijlage). 

Gegevens met betrekking tot 

rekenplichtigen in het kader van de controle 
door het Rekenhof van hun rekeningen 

In zoverre de controle van de rekeningen van de rekenplichtigen 
het noodzakelijk maakt en in de mate de noodzakelijke 
persoonsgegevens al niet vervat zitten in de aan het Rekenhof 
voor te leggen rekeningen en verantwoordingsstukken, kan het 
Rekenhof genoodzaakt zijn bijkomende persoonsgegevens van 
deze rekenplichtigen te verwerken. 

In het kader van het toezicht op de interne 

controle en de verschillende processen van 
de Vlaamse overheid en het kader van zijn 

monitoring heeft het Rekenhof permanente 

Artikel 65 van het rekendecreet voorziet dat het Rekenhof 
toegang heeft tot de boekhoudkundige verrichtingen en 
budgettaire aanrekeningen. 
Artikel 66 van het rekendecreet bepaalt dat het Rekenhof zich te 
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53. Aan de hand van het unieke identificatienummer van het Rijksregister kan een persoon precies 

geïdentificeerd worden. 

 

54. De gegevens zijn mogelijke gerechtelijke persoonsgegevens. Zie verder onder B.2.5. 

 

55. Wat de vroegere manier van werken betreft werd aangegeven dat de auditeurs en controleurs mondelinge 

of schriftelijke vragen richten om informatie, documenten, bestanden met informatie of rapporten eruit te mogen 

inkijken of ontvangen of permanent op te volgen (bvb. ORAFIN- boekhouding). Deze informatie wordt in bepaalde 

gevallen ook opgevraagd met een brief van het Rekenhof.  

 

56. Het controlepersoneel van het Rekenhof heeft het recht zich de elektronische gegevens of documenten van 

de gecontroleerde administraties en instellingen te laten verstrekken voor zover die nodig zijn voor de uitvoering van 

controles of audits. De algemene rechtsgrond daartoe is artikel 5bis van de inrichtingswet van het Rekenhof of artikel 

10 van de algemene bepalingenwet. 

 

57. Een dienstorder voorziet een regeling met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Deze 

dienstorder bevat richtlijnen waarmee het controle- en auditpersoneel de persoonsgegevens moet kunnen verwerken 

in overeenstemming met die wettelijke en decretale normen. Hieronder worden een aantal krachtlijnen geschetst. 

 

- De naleving van de wetgeving in verband met de bescherming van de persoonsgegevens impliceert dat de 

verwerking (welke dan ook) van die gegevens altijd de regels moet naleven in verband met de finaliteit, de 

proportionaliteit, de vertrouwelijkheid, de transparantie van de verwerking en de beveiliging van de gegevens. 

 

toegang nodig tot bepaalde gegevens. Meer 
bepaald heeft het toegang tot de 
boekhoudkundige verrichtingen en budgettaire 
aanrekeningen, toegang tot alle documenten en 
inlichtingen, van welke aard ook, die betrekking 
hebben op het beheer en het budgettaire en 
comptabel proces van de ministeries (inclusief 
kabinetten) en diensten met afzonderlijk beheer, 
agentschappen en openbare instellingen die aan 
zijn controle zijn onderworpen, of die het nodig 
acht om zijn opdrachten te kunnen vervullen. 

allen tijde alle documenten en inlichtingen, van welke aard ook, 
kan doen vertrekken die betrekking hebben op het beheer en het 
budgettaire en comptabel proces van de departementen, 
agentschappen en openbare instellingen die aan zijn controle zijn 
onderworpen, of die het nodig acht om zijn opdrachten te 
kunnen vervullen. 
Het Rekenhof heeft gegevens nodig voor zover ze inzicht kunnen 
verschaffen in de materie en de conclusies en aanbevelingen 
eruit kunnen onderbouwen. Het Rekenhof zal ook enkel 
persoonsgegevens gebruiken in de mate die noodzakelijk zijn om 
de auditdoelstellingen te vervullen, zoals nader wordt 
omschreven in het betreffende dienstorder (zie bijlage bij de 
aanvraag). 

Gegevens noodzakelijk in verband met de 
financiële controle van de rekeningen van 
de entiteiten die onder de controlebevoegdheid 
van het Rekenhof vallen. (Financiële controle). 

Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover de uit te 
voeren periodiek terugkerende controles dat vereisen. Er wordt 
nagegaan of de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk 
is in functie van de controle-opdracht, en of het volstaat dat de 
persoonsgegevens ter plaatse worden geraadpleegd en of er 
andere bewerkingen nodig zijn. 
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- Persoonsgegevens mogen enkel worden verwerkt voor welbepaalde controle- of auditopdrachten. 

 

- Ook aanverwante activiteiten zoals monitoring, risicoanalyse of de voorbereiding van een controle of audit kunnen 

de verwerking van persoonsgegevens verantwoorden. 

 

- Persoonsgegevens kunnen alleen worden verwerkt voor zover de uit te voeren controle- of auditopdrachten of 

aanverwante activiteiten dat vereisen. 

 

- De informatie die wordt vergaard bij de verwerking van persoonsgegevens is strikt vertrouwelijk.  

 

- Geen enkele publicatie van het Rekenhof mag het mogelijk maken personen te identificeren aan de hand van de 

verwerkte persoonsgegevens. 

 

- Uitwisseling van persoonsgegevens met andere overheidsdiensten of instellingen dan die waarvan de 

persoonsgegevens afkomstig zijn, is slechts mogelijk met uitdrukkelijke machtiging van deze laatsten. 

 

- Persoonsgegevens die worden verkregen bij een overheidsinstelling, zijn onderworpen aan het beveiligingsbeleid 

van de informatiesystemen van het Rekenhof (BBIS). Hetzelfde geldt voor persoonsgegevens die het Rekenhof zelf 

heeft verzameld bij de betrokken personen zelf. 

 

- Er moet een duidelijke communicatie zijn tussen het auditteam en de betrokken overheidsadministratie of -instelling 

over de regels van verwerking van persoonsgegevens. 

 

- De auditteams en controleploegen moeten erover waken dat de persoonsgegevens waarover zij beschikken, enkel 

worden verwerkt voor de oorspronkelijk geplande audits, controles en aanverwante activiteiten. De 

persoonsgegevens kunnen in geen geval worden gebruikt voor andere controles of audits, of voor andere 

doeleinden. 

 

- Behoudens de algemene regels voorziet het dienstorder nog in bijkomende formaliteiten; met tussenkomst van de 

veiligheidsconsulent. Het dienstorder is in bijlage bij de aanvraag gevoegd. 

 

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

evenredig en niet overmatig voor de doeleinden, vermeld in randnummer 42 e.v. 

B.2.2. Bewaringstermijn van de gegevens 

 

59. 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. 
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60. Er worden verschillende bewaringstermijnen gevraagd: 

 

- in het kader van thematische/financiële audits: 

De bewaartermijn is gebaseerd op nood aan auditbewijs en geldende voorschriften. 

Het Rekenhof kan aanvaarden dat, zodra de goedkeuringsprocedure van een verslag is doorlopen en het is 

overgelegd aan het Vlaams Parlement en er is besproken, de persoonsgegevens die werden verzameld in het kader 

van een concrete audit, worden vernietigd.  

Het rapport en de overige stukken uit de dossiers blijven bewaard gedurende de voorziene termijnen. Dossiers 

waarin principedossiers behandeld worden of die een groot belang hebben worden overigens voor onbepaalde tijd 

bewaard (Deze regels zijn intern vastgelegd (dienstorder in bijlage bij de aanvraag)). 

 

- voor gegevens met betrekking tot rekenplichtigen in het kader van de controle door het Rekenhof van hun 

rekeningen: 

Voor de door de rekenplichtige of de administratie aan het Rekenhof overgemaakte rekeningen, stukken en 

gegevens, worden de bewaringstermijnen zoals voorgeschreven door het KB van 25 november 1952 houdende 

vaststelling der termijnen waarna het in het Rekenhof neergelegde archief mag worden vernietigd, nageleefd. 

De bewaringstermijn varieert naargelang het concrete stuk. 

Wel wordt rekening gehouden met de termijn waarna een rekenplichtige die zijn functies heeft beëindigd, kwijting zal 

krijgen: een rekenplichtige verkrijgt 5 jaar na de neerlegging van zijn ambt, definitief kwijting (artikel 8, laatste lid, 

van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof). 

 

- in het kader van het toezicht op de interne controle en de verschillende processen van de Vlaamse overheid en het 

kader van zijn monitoring: 

De bewaartermijn is gebaseerd op nood aan auditbewijs en geldende voorschriften. 

Wat betreft archivering zijn er afspraken met de Vlaamse administratie, om de documenten, met inbegrip van deze 

nodig voor de controle op de ontvangsten, ter plaatse in het departement te bewaren op een goed bereikbare plaats 

met onbeperkte toegang voor het controlepersoneel van het Rekenhof.  

Artikel 25 van het Rekendecreet verwijst naar de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding van 

ondernemingen voor de vaststelling van de bewaringstermijnen. Richtinggevend voor de bewaartermijn van bepaalde 

documenten is de verjaring van de schuldvorderingen die het voorwerp van de factuur uitmaken. 

Wat de gebeurlijke archivering van stukken betreft op het Rekenhof, kan worden verwezen naar het koninklijk besluit 

van 25 november 1952 houdende vaststelling der termijnen waarna het in het Rekenhof neergelegde archief mag 

worden vernietigd, dat in verschillende bewaartermijnen voorziet. De feitelijke toepasselijkheid van dit KB is evenwel 

sterk verminderd wegens de hiervoor vermelde afspraak met de Vlaamse overheid, en wegens andere evoluties in de 

wetgeving, zoals bijvoorbeeld de afschaffing van het visum van het Rekenhof. 

 

- voor de gegevens noodzakelijk in verband met de financiële controle van de rekeningen van de entiteiten die onder 

de controlebevoegdheid van het Rekenhof vallen. (Financiële controle). 
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Voor de door de rekenplichtige of de administratie aan het Rekenhof overgemaakte rekeningen, stukken en 

gegevens, worden de bewaringstermijnen zoals voorgeschreven door het KB van 25 november 1952 houdende 

vaststelling der termijnen waarna het in het Rekenhof neergelegde archief mag worden vernietigd, nageleefd. 

Artikel 25 van het rekendecreet bepaalt dat alle boekhoudstukken methodisch worden bewaard gedurende de 

termijnen, vermeld in artikel 6 van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de 

ondernemingen. Dit artikel voorziet dat de verantwoordingstukken methodisch worden opgeborgen en 7 jaren 

bewaard, in origineel of in afschrift. Stukken die niet strekken tot bewijs tegen derden worden drie jaar bewaard. 

De dossiers over de algemene rekening en de rekeningen van instellingen hebben op het Rekenhof een onbeperkte 

bewaartermijn. 

 

61. De VTC kan akkoord gaan met deze bewaartermijnen. Het Rekenhof moet de persoonsgegevens vernietigen 

na deze termijnen. 

 

B.2.3. Frequentie van de toegang 

 

62. De frequentie van opvraging van gegevens hangt af van de auditopdracht en varieert in functie van de 

auditreikwijdte en de auditdoelstellingen. 

 

63. Als het gaat om concrete audits, zal het Rekenhof bepaalde gegevens slechts eenmalig opvragen. Het 

Rekenhof heeft evenwel ook de opdracht het interne controlesysteem te evalueren van de Vlaamse overheid. In dat 

kader zal het Rekenhof doorheen het jaar onder meer dossiers opvragen en ze aan controles onderwerpen. Vandaar 

dat bepaalde gegevens (bvb. van de boekhouding en de lonen, interne richtlijnen e.d.), voortdurend moeten kunnen 

worden geraadpleegd. Het kan overigens ook de interne controle evalueren van de verschillende entiteiten die ertoe 

gehouden zijn rekening af te leggen aan het Rekenhof. Hieronder volgen enkele niet- exhaustieve voorbeelden. 

 

- voor het Rekenhof is toegang tot het ORAFIN-boekhoudsysteem van de Vlaamse overheid en de 

boekhoudsystemen van de agentschappen en instellingen die onder zijn controlebevoegdheid vallen noodzakelijk; 

 

- de auditoren van het Rekenhof hebben zo permanent toegang nodig tot VLIMPERS, het personeelssysteem van de 

Vlaamse Overheid. De databank bevat alle gegevens over personeelsleden. Het systeem wordt gebruikt door de 

meerderheid van entiteiten van de Vlaamse Overheid. Met het systeem beheert de Vlaamse overheid haar 

personeels- en functiegegevens en personeelsafwezigheden. Het is ook de basis voor de loonberekening en 

loonadministratie. Verder ondersteunt het systeem de evaluatiecyclus als het vorming, trainings- en 

opleidingsgebeuren. VLIMPERS werkt met ‘selfservice’ voor medewerkers en leidinggevenden. 

De toegang tot het personeelssysteem ‘VLIMPERS’ zal gebruikt worden in kader van de (horizontale) risicoanalyses, 

thematisch onderzoek naar de beheersing van de personeelsprocessen zoals omstandig beschreven in de handleiding 

onderzoek van de personeelscyclus, als bij het uitvoering van de recurrente financiële controle op de 

personeelsuitgaven zoals omschreven in de handleiding ‘controlemethodiek voor recurrente financiële controles van 
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de personeelsuitgaven en ontvangsten’. De controle van de personeelsuitgaven omvat naast het beheersmatige 

aspect ook de technische verificatie van de wedden. Ook dient rekening gehouden te worden met het terugkerend 

karakter van de personeelsuitgaven. 

 

- deze permanente toegang geldt zo ook voor de binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken bedoelde 

webtoepassing voor het beheer van overheidsopdrachten, genaamd eDelta; 

 

- binnen het beleidsdomein Onderwijs heeft het Rekenhof permanent toegang tot de toepassing Mijn Onderwijs. 

 

64. Het Rekenhof heeft een tabel toegevoegd aan het dossier waarin de op dit moment verleende algemene 

toegangen en aangevraagde algemene toegangen zijn opgesomd. Het benadrukt dat het overzicht in deze tabel een 

evolutief gegeven is, daar nieuwe toepassingen kunnen worden ontwikkeld bij de administratie. 

 

65. Reden is het veelvuldig gebruik dat van deze toepassingen wordt gemaakt voor de permanente controles 

van het Rekenhof in combinatie met de zorg om de gecontroleerde entiteit niet voortdurend te overstelpen met 

vragen om inlichtingen. 

 

66. In het kader van rekeningcontroles, die jaarlijks weerkeren, zal het Rekenhof eerder periodiek gegevens 

opvragen. 

 

67. De VTC kan akkoord gaan met deze frequenties.  

 

B.2.4. Duur van de machtiging 

 

68. Deze machtiging wordt gevraagd voor onbepaalde duur, gelet op de wettelijke opdrachten van het 

Rekenhof. 

 

69. De VTC gaat akkoord met deze duur. 

 

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

 

70. De gegevens worden meegedeeld aan volgende interne gebruikers: 

Het Rekenhof is ingedeeld in sectoren. De Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest vallen onder de 

controlebevoegdheid van sector III- N van het Rekenhof, welke uit twee directies bestaat, respectievelijk de 9de en 

10de directie. Het zijn de personeelsleden van niveau 1 en niveau 2 +  van deze directies die belast zijn met de 

uitvoering van de controles, en dus noodzakelijke toegang tot gegevens dienen te hebben, die betrekking kunnen 
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hebben op de persoonlijke levenssfeer. Het gaat dan om 55 tot 60 personeelsleden. Voor VLIMPERS gaat het om 

minder dan 10 personeelsleden. 

 

71. De gegevens worden meegedeeld aan volgende externe gebruikers: 

Parlementsleden kunnen hun parlementair inzagerecht uitoefenen. Dit wordt geregeld in het reglement van het 

Vlaams Parlement en het reglement van orde van het Rekenhof (zie bijlage). Artikel 104,1, d) van het reglement van 

het Vlaams Parlement voorziet in een gesanctioneerde geheimhoudingsplicht met betrekking tot de 

documenten uit een afgesloten onderzoek van het Rekenhof die op grond van een overeenkomst, een wet, een 

decreet of een hogere rechtsnorm niet mogen bekend gemaakt worden aan derden. In totaal 124 Vlaamse 

parlementsleden kunnen van dit inzagerecht gebruik maken. 

Parlementairen hebben een bepaald controlerecht dat zich uit in het recht om vragen te stellen of een regeringslid te 

interpelleren. Het Rekenhof is een instrument van het parlement voor de controle van overheidsontvangsten en 

uitgaven. Het parlementair inzage- en informatierecht in bepaalde stukken van Rekenhofdossiers, zoals geregeld in 

het reglement van orde van het Rekenhof en het reglement van het Vlaams parlement, moet in dat kader worden 

geïnterpreteerd. 

Het Rekenhof zal enkel inzage in dergelijke gegevens verschaffen aan individuele parlementsleden indien de 

toepasselijke regels dit toelaten. 

 

72. Het Rekenhof geeft aan dat het zowel om gevoelige gegevens, gezondheidsgegevens als gerechtelijke 

gegevens kan gaan. Wat betreft de verwerking van gezondheidsgegevens dient te worden vermeld dat dit hoogst 

zelden voorkomt, zonder dat het 100 % kan worden uitgesloten. 

 

73. Gezien het gaat om een verdere verwerking van mogelijke gerechtelijke persoonsgegevens gelden 

bijzondere beschermingsregels. Artikel 8, §3, WVP, legt een geheimhoudingsplicht op aan de personen die 

gemachtigd zijn om de gerechtelijke gegevens te verwerken. Daarnaast gelden bijzondere verplichtingen, vermeld in 

artikel 25 van het KB van 13 februari 2001. De personeelsleden die daar toegang toe hebben moeten een 

vertrouwelijkheidsclausule ondertekenen om conform te zijn met artikel 25, 3° van het KB. 

 

74. Voor de personeelsleden van het Rekenhof geldt volgende statutaire verplichting: artikel 5 van het statuut 

van het Rekenhof voorziet dat het de personeelsleden verboden is feiten bekend te maken die zij door hun ambt 

zouden kennen. Zij dienen het beroepsgeheim te eerbiedigen, ook nadat ze hun ambt hebben neergelegd (zie bijlage 

bij de aanvraag). Er is ook een ethische code (zie eveneens de bijlage bij de aanvraag). Voor de stagedoende 

personeelsleden met een contractuele band met het Rekenhof zijn er contractuele verplichtingen (zie bijlage). 

 

75. Zoals artikel 12 van de WRR het vereist, moet de aanvrager een lijst opstellen van de personen die het 

identificatienummer van het Rijksregister gebruiken. Die lijst moet voortdurend worden bijgewerkt en ter beschikking 

worden gehouden van het sectoraal comité van het Rijksregister. 
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B.3. TRANSPARANTIEBEGINSEL  

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

 

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

persoonsgegevens worden gebruikt. 

 

77. 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. 

 

78. De aanvragers stellen dat door de wettelijke opdracht van het Rekenhof de betrokken personen kunnen 

weten dat het Rekenhof de machtiging heeft om dossiers in te kijken die gegevens bevatten met betrekking tot hun 

privacy (bvb. ambtenaren van de Vlaamse administratie of leerkrachten uit het onderwijs). Zo nodig zal het Rekenhof 

op haar website een algemene communicatie opnemen in verband met de toegang tot gegevens van de entiteiten 

die onder haar controlebevoegdheid vallen. 

 

79. Het is inderdaad aangewezen dat het Rekenhof op haar website een algemene communicatie opneemt 

i.v.m. de toegang tot gegevens van de entiteiten van de Vlaamse overheid met de verplichte vermeldingen van 

artikel 9 opnemen en daarbij verwijst naar deze machtiging. 

 

 

B.4. EXTERNE VERWERKERS EN DIENSTENINTEGRATOREN 

 

80. Het Rekenhof heeft een eigen informatica-afdeling. Het maakt geen gebruik van een externe verwerker. 

 

81. De Vlaamse ministeries en enkele aparte rechtspersonen werken met een ICT-dienstverlener HP Belgacom 

(en opvolger HBPlus) tijdelijke vennootschap, die ook gebruik maakt van onderaannemers. Onder dit 

outsourcingscontract vallen de 13 Vlaamse ministeries en de kabinetten van de Vlaamse ministers, aangevuld met 

een aantal in het glossarium bij het outsourcingscontract vernoemde rechtspersonen en hun opvolgers. Belangrijk is 

ook dat dit contract geen exclusiviteit garandeert. De situatie kan dus verschillen binnen het totaal van entiteiten die 

vallen onder de bevoegdheid van het Rekenhof. 

 

82. De gevraagde gegevensstromen verlopen niet via een dienstenintegrator. De tussenkomst van een 

dienstenintegrator kan hier onvoldoende meerwaarde bieden. 

 



 

VTC/M/2014/36/AT 

17 

 

B.5. BEVEILIGING 

 

83. Het veiligheidsbeginsel voor de verwerking 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. 

 

84. Overdracht van gegevens kan op verschillende wijzen gebeuren. Het Rekenhof kan ter plaatse inzage 

krijgen in bestanden. Het kan gegevens laten bezorgen via e-mail, of via een informatiedrager (bvb. stick). Voor de 

beveiliging zijn richtlijnen uitgevaardigd. 

 

85. De VTC vraagt dat er in ieder geval gebruikt gemaakt wordt van een robuuste encryptie van de gegevens. 

Het is de verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke voor de verwerking dat de veiligheid van de gegevens 

verzekerd wordt. 

 

86. De VTC benadrukt dat het bijhouden van loggings omtrent de raadpleging van gegevensbronnen met 

persoonsgegevens vereist is. Het is noodzakelijk dat wat betreft het raadplegen van persoonsgegevens wordt 

voorzien in minimale veiligheidsmaatregelen waardoor misbruik wordt tegengegaan en achterhaald kan worden wie 

verantwoordelijk is. Het bijhouden van loggings op individueel niveau is noodzakelijk, zodat kan nagegaan worden 

welke auditeur welke gegevens in welke auditopdracht heeft geraadpleegd. Het Rekenhof heeft in de reeds vermelde 

tabel met het overzicht van de toepassingen waartoe het een algemene toegang heeft ook vermeld in welke mate 

die toegangen gelogd worden. Het Rekenhof moet zelf ook een regelmatige controle uitoefenen op basis van de 

loggings. De VTC is van oordeel dat dit zou moeten gebeuren voor alle auditopdrachten van het Rekenhof en dat 

daarover dan best jaarlijks gerapporteerd wordt aan de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke 

Levenssfeer. 

 

87. Het Rekenhof heeft een informatieveiligheidsconsulent die gekend is bij het sectoraal comité van het 

Rijksregister.  

 

88. Het sectoraal comité van het Rijksregister heeft in haar beraadslaging 19/2010 van 16 juni 2010 gesteld dat 

uit de door de aanvrager meegedeelde stukken blijkt dat hij over een veiligheidsbeleid beschikt en dat hij dit op het 

terrein toepast. Het Rekenhof heeft haar uitgeschreven veiligheidsbeleid ook als bijlage bij de voorliggende aanvraag 

gevoegd (zie bijlage BBIS). Uit het evaluatieformulier beveiliging blijkt dat aan bijna alle eisen die daarin gesteld 

worden is voldaan en dat aan de overblijvende gewerkt wordt. 
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IV. BESLUIT 

 

89. De VTC machtigt de Vlaamse instanties zoals bedoeld in artikel 2, 10°, van het e-govdecreet om de 

gevraagde persoonsgegevens mee te delen aan het Rekenhof voor haar auditopdrachten, zoals vermeld in 

randnummer 42 e.v., en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging. De VTC staat hierbij het gebruik van het 

rijksregisternummer toe. 

 

90. Het Rekenhof neemt de gevraagde maatregelen inzake transparantie vermeld onder punt B.3 en deelt deze 

aan de VTC mee tegen 31 januari 2015. 

 

91. De VTC bepaalt dat het Rekenhof haar op de hoogte houdt van nieuwe algemene toegangen tot 

toepassingen en dat het Rekenhof er op toeziet dat het raadplegen van persoonsgegevens in het kader van deze 

machtiging gelogd wordt en zelf ook een regelmatige controle uitoefent op basis van de loggings, zoals vermeld in 

randnummer 86 en hierover rapporteert. 

 

 

 

Voor de voorzitter, afwezig 

 

 

Frank Robben 


