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Betreft: Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens door de Universiteit Gent, 

de Universiteit Hasselt, de Universiteit Antwerpen, de Vrije Universiteit Brussel en de Katholieke 

Universiteit Leuven aan het Expertisecentrum voor onderzoek & Ontwikkelingsmonitoring van de 

Vlaamse Gemeenschap (ECOOM) in het kader van het monitoren van de doctoraatsproductie en 

academische carrières in Vlaanderen. 

 

 

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 de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen (hierna 

"WRR"); 

 

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; 
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7. 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”); 

 

 

B. VERLOOP VAN HET ONDERZOEK 

 

8. Gelet op de aanvraag van ECOOM enerzijds en de universiteiten UGent, UAntwerpen, UHasselt, VUB en de 

KU Leuven anderzijds; 

 

9. Gelet op de evaluatie van de beveiliging van de KU Leuven ontvangen op 21 oktober 2013, van de VUB 

ontvangen op 4 februari 2015 en van de UGent, UHasselt en UAntwerpen, ontvangen op 9 september 2015; 

 

10. Gelet op de bijkomende informatie opgevraagd bij en bezorgd door de ECOOM; 

 

11. Gelet op de bespreking van het dossier op de vergadering van de VTC van 30 september2015; 

 

12. Beslist op 30 september 2015 als volgt: 

 

 

II. ONDERWERP EN CONTEXT VAN DE AANVRAAG 

 

13. De Vlaamse universiteiten vormen samen de plaats waar het Vlaams onderzoekspotentieel wordt gevormd. 

Het doctoraat is de hoogste graad van de academische opleiding. Niet alleen de overheid maar ook de universiteiten, 

de financieringsagentschappen en promotoren investeren sterk in de training en de opleiding van deze onderzoekers 

aangezien ze cruciaal zijn voor de innovatie-uitdagingen van de maatschappij. 

 

14. Monitoring is nodig om te garanderen dat deze opleidingsperiode aan de universiteit doelmatig is, maar ook 

om na te gaan of de investering de meerwaarde oplevert die wordt beoogd. De potentiële meerwaarde situeert zich 

op drie verschillende niveaus: 

1) Op persoonlijk niveau: het doctoraatsdiploma is een onderwijsdiploma dat individuele onderzoekers 

leerervaring bezorgd die tegemoet komt aan de eigen verwachtingen en gunstig is voor hun individuele 

carrièreontwikkeling. 

2) Op instellingsniveau: alle onderzoekers dragen bij tot de kennisontwikkeling van het onderzoeksteam tijdens 

hun opleidingsperiode. Ondanks het feit dat de meerderheid van de onderzoekers een carrière buiten de 

universiteit uitbouwen, hebben universiteiten ook zélf academici nodig die klaarstaan voor de reeds 

veranderende uitdagingen van een academische carrière. 
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3) Op maatschappelijk vlak: zowel via de universiteitsfinanciering als via de financieringsagentschappen 

investeert de overheid in de opleiding van onderzoekers om de innovatie-uitdagingen van onze 

kennismaatschappij aan te gaan. 

 

15. Het basisinstrument voor het monitoren van de doctoraatsproductie en academische carrières in Vlaanderen 

is de Human Resources in Research – Flanders databank (HRRF). Deze databank werd ontwikkeld in de opstartfase 

van ECOOM –UGent (2007) en wordt jaarlijks geüpdatet in samenwerking met alle Vlaamse universiteiten. De 

databank bevat alle academische instellingen, alle inschrijvingen voor het doctoraat en alle doctoraatstitels uitgereikt 

aan de vijf Vlaamse universiteiten vanaf 1990-1991. Het is een loopbanendataset voor de input, het proces en de 

output van academische rekrutering, en biedt de mogelijkheid om op continue basis het onderzoektalent in 

Vlaanderen te monitoren. 

 

16. De gegevens zijn afkomstig van de vijf verschillende universiteiten. Het volledige carrièretraject wordt in 

beschouwing genomen en hierbij dient rekening gehouden te worden met de interuniversitaire mobiliteit. 

 

17. Tot op vandaag bestaat er geen unieke ID-nummer die de personeelsleden aan de verschillende 

universiteiten met elkaar in verband kan brengen. Het rijksregisternummer en, in mindere mate, het BIS-nummer1 

zijn bijgevolg noodzakelijk om de personen van de verschillende universiteiten aan elkaar te kunnen koppelen. 

 

18. Daarnaast blijft het noodzakelijk om de volgende persoonsgegevens te gebruiken: naam, voornaam, 

geboortedatum, geboorteplaats en geslacht. Immers, het rijksregister- of BIS-nummer ontbreekt nog steeds bij 5% 

van de personen. Dit is grotendeels het geval bij buitenlanders, maar ook niet alle Belgische werknemers beschikken 

over een uniek nummer. In de historische data is het percentage ontbrekende rijksregister- en BIS-nummer 20%. Bij 

ontbrekende en foutieve rijksregister- en BIS-nummers zullen de naam, voornaam, geboortedatum en –plaats en het 

geslacht gebruikt worden voor de consultatie van het rijksregister. 

 

19. De opdracht voor het aanleggen van de HRRF-databank, en de update ervan, staat beschreven in het 

meerjarenplan ECOOM 2014-2018. De databank ECOOM-UGent kadert in de opdracht van het Expertisecentrum 

Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM) zoals beschreven in artikelen 63/5 en 63/6 van het Decreet van 30 

april 2009 van betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid 

 

20. De vijf genoemde universiteiten bezorgen de gegevens aan de AD Statistiek die als “Trusted Third Party” 

(TTP) de volgende taken zal opnemen: 

- Instaan voor de controle van de correctheid van het rijksregister (RR)- en/of BIS-nummer; 

                                                   

 

 

1 Het BIS-nummer is specifiek voor deze populatie gezien het groeiend aantal buitenlandse onderzoekers in Vlaanderen. 
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- Toegang tot het RR in geval van onjuiste of ontbrekend RR. Hiervoor wordt gelijktijdig met onderhavige 

aanvraag een afzonderlijke aanvraag tot machtiging aan de sectoraal comité van het Rijksregister 

ingediend; 

- Vervolgens wordt alle persoonsgegevens versleuteld en uit de bestanden verwijderd; 

- Tot slot worden gecodeerde bestanden met gegevens medegedeeld naar ECOOM-UGent. 

 

 

III. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG 

 

A. ONTVANKELIJKHEID 

 

21. Het betreft de identificatiegegevens van doctoraatsstudenten en academisch personeel. 

 

22. De personen worden geïdentificeerd aan de hand van hun rijksregisternummer of BIS-nummer en andere 

persoonsgegevens. 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. 

 

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

toepassing2. 

 

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

persoonsgegevens door een instantie3 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. 

                                                   

 

 

2 Art. 3, §1 WVP. 
3 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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25. De unieke identificatie van de persoon gebeurt op basis van het rijksregisternummer. De VTC is sinds 14 juni 

2014 bevoegd om het gebruik van het rijksregisternummer te machtigen samen met een door haar te machtigen 

gegevensstroom. 4 

 

26. 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”. 

 

27. De persoonsgegevens worden opgevraagd bij de UGent, de UAntwerpen, de UHasselt, de VUB en de KU 

Leuven. De persoonsgegevens betreffen doctoraatsgegevens en personeelsgegevens. Doctoraatsgegevens zijn 

studentengegevens. Indien de doctoraatsstudent na het behalen van de doctoraatsdiploma een aanstelling krijgt bij 

een universiteit worden de persoonsgegevens van de doctor als personeelsgegevens (academische personeel) 

beschouwd. 

 

28.  In artikel 4, § 1 van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur worden de 

UGent, de UAntwerpen, de UHasselt, de VUB en de KU Leuven niet nominatief vermeld. Daarom dient te worden 

nagegaan of en in welke mate zij onder artikel 4, § 1, 10° van dit decreet kunnen worden gebracht op grond van de 

definitie van het begrip "instantie" vermeld in artikel 3, 1° van het decreet van 26 maart 2004. 

 

29. De UGent, UAntwerpen en UHasselt moeten worden geacht bestuursinstanties te zijn in de zin van artikel 3, 

1°, a) van het decreet van 26 maart 2004 zodat zij volledig onder het toepassingsgebied van het decreet van 26 

maart 2004 vallen en bijgevolg onder het toepassingsgebied van artikel 8 van het e-govdecreet. 

 

30. De VUB en de KU Leuven vallen echter slechts onder het toepassingsgebied van het decreet van 26 maart 

2004 op grond van artikel 3, 1°, c), tweede gedeelte, namelijk voor zover zij een taak van algemeen belang 

behartigen en beslissingen nemen die derden binden. Door onderwijs en opleidingen te verstrekken behartigen zij 

een taak van algemeen belang. Voor zover zij eenzijdige bindende beslissingen nemen ten aanzien van studenten 

vallen zij dan ook onder het toepassingsgebied van artikel 8 van het e-govdecreet. Uit de rechtspraak van de Raad 

van State en het Grondwettelijk Hof blijkt dat de rechtsverhoudingen ten aanzien van hun personeel evenwel 

contractueel van aard zijn en de informatie die hierop betrekking heeft niet aan de vereiste beantwoordt om als een 

instantie in de zin van artikel 3, 1°, c) te worden beschouwd.5 

 

31. De VTC is derhalve bevoegd om voorliggende machtigingsaanvraag te behandelen wat betreft de 

doctoraatsgegevens en personeelsgegevens van de UGent, UAntwerpen en UHasselt. 

                                                   

 

 

4 Artikel 5 van de wet van 5 mei 2014 (B.S. 4 juni 2014). 
5 R.v.St. nr. 221.642, van 6 december 2012; Arbitragehof nr. 66/99 van 17 juni 1999, B.3.4;GwH nr. 34/2000 van 29 maart 2000 en 
HwH nr. 87/2002 van 8 mei 2002. 
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32. Daarnaast is de VTC ook bevoegd voor de machtigingsaanvraag van de VUB en KU Leuven wat betreft de 

gegevens doctoraatstudenten. 

 

33. De VTC is dus niet bevoegd te oordelen over de mededeling van personeelsgegevens van de Vrije 

Universiteit Brussel en de Katholieke Universiteit Leuven. 

 

34. Het sectoraal comité van het Rijksregister heeft in haar beraadslaging RR nr. 31/2008 van 30 juli 2008 het 

gebruiken van het rijksregisternummer door ECOOM-UGent tijdelijk gemachtigd. 

 

 

B. TEN GRONDE  

 

B.1. FINALITEITSBEGINSEL 

 

35. 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: 

36. De personeels- en doctoraatsgegevens worden in eerste instantie door de universiteiten verzameld en 

bijgehouden voor interne administratieve doeleinden: personeelsbeleid, onderwijsbeleid en onderzoeksbeleid. 

Daarnaast moeten de universiteiten ook gegevens verzamelen en bijhouden in het kader van verschillende andere 

wettelijke verplichtingen, zoals personeelstellingen, tellingen in het kader van de financiering, bepalen van loon, 

uitbetaling van salarissen, e.d. 

 

37. De wettelijke grondslag voor de verwerking van de gegevens is voorzien het Besluit van de Vlaamse 

Regering van 13 oktober 2013 tot codificatie van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs. 

 

38. Wat betreft het gebruik van het rijksregisternummer zijn de universiteiten gemachtigd door het koninklijk 

besluit van 5 september 1994 tot regeling van de toegang tot de informatiegegevens en van het gebruik van het 

identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen in hoofde van de Departementale 

Informaticacel van het departement Onderwijs van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en tot gebruik van 

het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen in hoofde van de schooldirecties. 
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Doeleinden van de verdere verwerking: 

39. De personeelsgegevens worden verzameld in het kader van een door de Vlaamse overheid aan ECOOM-

UGent toegewezen opdracht om de onderzoeksoutput onder de vorm van behaalde doctoraten, het onderzoekstalent 

en de (academische) carrières na het doctoraat in Vlaanderen te monitoren. Daarvoor werd de HRRF-databank 

opgericht die alle academische aanstellingen, alle inschrijvingen voor het doctoraat en alle doctoraatstitels uitgereikt 

aan de vijf Vlaamse vanaf 1990-91 tot op heden bevat.  

 

40. De wettelijke basis van de verdere verwerking is opgenomen in de artikelen 63/5 en 63/6 van het Decreet 

betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid. De specifieke opdrachten voor 

de HRRF-databank wordt omschreven in het Meerjarenplan van ECOOM, die sinds 2007 deze opdracht uitvoert. De 

huidige opdracht loopt tot 31 december 2018. 

 

41. De VTC is van oordeel dat het doeleinde in randnummer 34 e.v. welbepaald en uitdrukkelijk omschreven is 

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

 

42. 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. 

 

43. 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 een uitzondering voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek: “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”. 

 

44. Er kan dus geoordeeld worden dat de doeleinden van de latere verwerking verenigbaar is met dat van de 

oorspronkelijke verwerking. 

 

45. De wettelijke basis van deze regeling werd reeds vermeld in de vorige paragrafen. De toekomstige doelen 

zijn rechtmatig te noemen. 

 

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

vereisten van transparantie en beveiliging een doorslaggevende rol spelen (infra). 
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B.2. PROPORTIONALITEITSBEGINSEL 

 

B.2.1. Aard van de gegevens 

 

47. 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. 

 

48. De mededeling door de vijf Vlaamse universiteiten van de volgende personeels- en doctoraatsgegevens 

wordt gevraagd: 

 

1) UGent, UAntwerpen, UHasselt, VUB en KULeuven 
 
a.  Identificatie doctoraatsstudenten 
Rijksregisternummer (RR) 
Bis-nummer 
Studentennummer 
Naam en voornaam 
Geboortedatum 
Geboorteplaats 
Geslacht 

Het RR en BIS-nr. is nodig voor de interuniversitaire 
koppeling. Wat deze laatste betreft bevat de HRRF een 
belangrijk en toenemend aantal buitenlanders die in de 
HRRF verschijnen met een Bisnummer i.p.v. met een RR. 

Het studentennummer wordt gebruikt om de intra-
universitaire koppeling mogelijk te maken. Het 
studentenbestand bevat immers geen aanvullende 
persoonsgegevens. 
De naam en voornaam, geboortedatum en -plaats worden 
gebruikt bij ontbrekend of foutief RR of Bisnummer. 
Het geslacht is nodig om het traject van mannen en 
vrouwen afzonderlijk te kunnen opvolgen. 

b.  Historiek doctoraatsstudenten 
Datum inschrijving als doctoraatsstudent 
Datum uiteindelijke verdediging doctoraat 
Het onderzoeksdomein 
Langdurige afwezigheden (≥ 90 dagen) 
 
Afstudeergegevens: 
Afstudeerrichting, afstudeergraad 

De datums voor inschrijving worden samen met de 
gegevens over de wetenschappelijke aanstellingen om de 
startdatum af te leiden van het doctoraatsonderzoek. 
De datum van de verdediging van het doctoraat wordt 
gebruikt om de slaagkansen en de tijdsduur tot het 
effectief doctoreren te kunnen evalueren. 
Het onderzoeksdomein laat toe om die analyses in functie 
van de verschillend wetenschappelijke disciplines uit te 
voeren. 
De langdurige periode van afwezigheden worden 
opgevraagd om rekening te kunnen houden met 
langdurige afwezigheden tijdens het traject. 
De afstudeergegevens worden opgevraagd om de 
slaagkansen te kunnen verbinden aan met de 
afstudeergraad en de interuniversitaire mobiliteit tussen 
master en PhD te monitoren. 

2)  UGent, UAntwerpen en UHasselt 
 
a.  Identificatie academisch personeel 
Rijksregisternummer 
Bis-nummer 
Personeelsnummer 
Naam en voornaam 
Geboortedatum 
Geboorteplaats 
Geslacht 

Het RR en BIS-nr. wordt gebruik voor interuniversitaire 
koppeling. Wat deze laatste betreft bevat de HRRF een 
belangrijk en toenemend aantal buitenlanders die in de 
HRRF verschijnen met Bisnummer i.p.v. met een RR. 

Het personeelsnummer wordt gebruikt om de intra-
universitaire koppeling mogelijk te maken. Het 
aanstellingsbestand bevat immers geen aanvullende 
persoonsgegevens. 
De naam en voornaam, geboortedatum en -plaats worden 
gebruikt bij ontbrekend of foutief RR of Bisnr. 
Het geslacht is nodig om de aanstelling van mannen en 
vrouwen afzonderlijk te kunnen opvolgen. 

b.  Historiek academisch personeel 
- Afstudeergegevens van de aangestelde academici: 
Afstudeerrichting en –graad 
 
- Doctoraatsgegevens 
- Aanstellingsgegevens academici: 

Deze informatie wordt opgevraagd om de slaagkansen te 
kunnen verbinden met de afstudeergraad en de 
interuniversitaire mobiliteit tussen master en PhD te 
monitoren. 
De datums van inschrijving worden samen met de 
gegevens over de wetenschappelijke instellingen gebruikt 
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49. Aan de hand van het unieke identificatienummer van het Rijksregister en BIS-register kan een persoon 

precies geïdentificeerd worden. 

 

50. De VTC benadrukt dat het gebruik van andere identificatiegegevens, met name de naam, voornaam, 

geboortedatum en geboorteplaats dan ook slechts kunnen gevraagd worden indien het rijksregister- of BIS-nummer 

onbreekt,onjuist of onvolledig is. 

 

51. Op basis van de hiervoor geanalyseerde elementen kunnen de gegevens worden beschouwd als relevant 

evenredig en niet overmatig voor het doeleinde, vermeld in randnummer 34 e.v. 

 

B.2.2. Bewaringstermijn van de gegevens 

 

52. 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. 

 

53. Omwille van het longitudinale aspect van de monitoring worden de gegevens bewaard tot het einde van de 

opdracht. 

 

54. De VTC kan akkoord gaan met deze bewaartermijn. 

 

B.2.3. Frequentie van de toegang 

 

55. De gegevens worden periodiek opgevraagd. 

De HRRF-databank wordt jaarlijks met doctoraatsgegevens en aanstellingsgegevens geüpdatet. 

 

Begin en eindedatum, aanstellingsgraad, financieringsbron, 
aanstellingsomvang, duur van het contract, faculteit en vakgroep, 
allereerste aanstellingsdatum 
 
Langdurige afwezigheden (≥ 90 dagen) 

om de startdatum af te leiden van het 
doctoraatsonderzoek. 
De datum van de verdediging van het doctoraat wordt 
gebruikt om de slaagkansen en de tijdsduur tot het 
effectief doctoreren te evalueren. 
Het onderzoeksdomein laat toe om die analyses in functie 
van de verschillend wetenschappelijke disciplines uit te 
voeren. 
De langdurige periode van afwezigheden worden 
opgevraagd om rekening te kunnen houden met 
langdurige afwezigheden tijdens het traject. 
De afstudeergegevens worden opgevraagd om de 
slaagkansen te kunnen verbinden aan met de 
afstudeergraad en de interuniversitaire mobiliteit tussen 
master en PhD te monitoren 
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56. De VTC kan akkoord gaan met deze frequentie. 

 

B.2.4. Duur van de machtiging 

 

57. De mededeling van de gegevens wordt gevraagd voor onbepaalde duur. Hoewel de HRRF-databank kadert 

in een langetermijnopdracht, is de opdracht aan ECOOM toegekend 31 december 2018. 

 

58. Het weze benadrukt dat aanvraag tot machtiging geen betrekking heeft op de HRRF-gegevensbank, maar 

over het gebruik van het rijksregisternummer, samen met andere persoonsgegevens door ECOOM. De opdracht van 

ECOOM loopt tot eind 2018, maar is hernieuwbaar voor een termijn van 5 jaar. 

 

59. De VTC gaat akkoord met een machtiging tot 31 december 2018, die van wordt verlengd voor zover de 

opdracht aan ECOOM onder dezelfde voorwaarden wordt verlengd. 

 

 

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

 

60. De gegevens worden enkel meegedeeld aan interne gebruikers, van ECOOM en AD Statistiek. 

 

61. Er moet voor gezorgd worden dat de toegang tot de gegevens beperkt wordt voor de taken en het 

werkgebied waar iedere betrokkene voor bevoegd is. 

 

62. 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. 

 

 

B.3. TRANSPARANTIEBEGINSEL  

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

 

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

persoonsgegevens worden gebruikt. 

 

64. 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), 
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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. 

 

65. Het gebruik van de gegevens en het bestaan van de HRRF-databank en de opdracht van ECOOM zal op de 

website van ECOOM kenbaar gemaakt worden. 

 

66. De VTC kan akkoord gaan met deze vorm van transparantie, voor zover de doeleinden van deze verwerking 

tevens bij het inschrijven van de doctoraatsstudent of de aanstelling bij de respectievelijke universiteit minstens op 

hun website worden kenbaar gemaakt. 

 

67. Het is ook aangewezen dat de betrokken universiteiten op de meest gepaste pagina’s van hun 

respectievelijke websites de verplichte vermeldingen van artikel 9 opnemen en daarbij naar deze machtiging 

verwijzen. 

 

 

B.4. EXTERNE VERWERKERS EN DIENSTENINTEGRATOREN 

 

68. Voor ECOOM-UGent wordt de Algemene Directie Statistiek en Econmische Informatie (ADSEI) als externe 

verwerker aangeduid. 

 

69. De gegevensstroom verloopt via de vijf betrokken universiteiten aan de AD Statistiek. Deze zal als 

intermediair, Trusted third Party (TTP), in eerste instantie instaan voor de controle van de correctheid van de 

rijksregister- en BIS-nummers, om vervolgens geëncrypteerd te worden. Tegelijk wordt ook de andere 

identificatiegegevens uit de bestanden gecodeerd en samen aan ECOOM bezorgd voor verdere verwerking. 

 

 

B.5. BEVEILIGING 

 

70. 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. 

 

71. De overdracht van de gegevens zal gebeuren via een beveiligde sftp-server. Ieder betrokken universiteit zal, 

na authenticatie, voor het doorgeven van de gegevens over een eigen ruimte op de server kunnen beschikken.  
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72. De veiligheidsconsulent van AD Statistek is gekend als veiligheidsconsulent bij het sectoraal comité van het 

Rijksregister. AD Statistiek beschikt ook over een veiligheidsplan. 

 

 

IV. BESLUIT 

 

73. De VTC machtigt:  

 

1) De Universiteit Gent, de Universiteit Antwerpen, de Universiteit Hasselt, de Vrije Universiteit Brussel en de 

Katholieke Universiteit Leuven om de gevraagde persoonsgegevens van doctoraatsstudenten mee te delen 

aan ECOOM-UGent in het kader van de haar door de Vlaamse overheid toegekende opdracht, zoals vermeld 

in randnummer 38, onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging. 

 

2) De Universiteit Gent, de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Hasselt om de gevraagde 

personeelsgegevens mee te delen aan ECOOM-UGent in het kader van de haar door de Vlaamse overheid 

toegekende opdracht, zoals vermeld in randnummer 38, onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging; 

 

74. Machtigt de Universiteit Gent, de Universiteit Antwerpen, de Universiteit Hasselt, de Vrije Universiteit Brussel 

en de Katholieke Universiteit Leuven om daarbij het rijksregisternummer te gebruiken; 

 

75. De Universiteit Gent, de Universiteit Antwerpen, de Universiteit Hasselt, de Vrije Universiteit Brussel, de 

Katholieke Leuven en ECOOM-UGent nemen de gevraagde maatregelen inzake transparantie vermeld onder punt B.3. 

 

76. De machtiging loopt tot 31 december 2018, en wordt verlengd met de termijn waarbij de opdracht onder 

dezelfde voorwaarden wordt hernieuwd. 

 

 

 

 

 

De Voorzitter, 

 

Willem Debeuckelaere 


