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Betreft: aanvraag tot uitbreiding van machtiging VTC/2013/40 voor het meedelen van 

persoonsgegevens uit de leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED) door het Agentschap 

voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming aan Selor. 

 

 

 

 

I. ELEMENTEN VAN DE AANVRAAG 

 

A. WETTELIJKE, DECRETALE EN REGLEMENTAIRE GRONDSLAGEN 

 

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

 

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

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

 

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

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

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

februari 2001”). 

 

 

B. VERLOOP VAN HET ONDERZOEK 

 

5. Gelet op de aanvraag, ontvangen per mail op 19 februari 2016;  

 

6. Gelet op bijkomende informatie, ontvangen per mail op 25 maart 2016; 

 

7. Gelet op de evaluatie van de beveiliging van AKOV, ontvangen op 28 januari 20111; 

 

8. Gelet op de evaluatie van de beveiliging van Selor, ontvangen op 9 september 2013; 

 

9. Gelet op de bespreking van het dossier op de vergadering van de VTC van 30 maart 2016; 

 

10. Beslist op 30 maart 2016, als volgt: 

 

 

II. ONDERWERP EN CONTEXT VAN DE AANVRAAG 

 

11. Selor rekruteert voor meer dan 150 verschillende overheidsdiensten. Selor rekruteert meestal medewerkers 

voor de federale overheid, maar ook voor de gemeenschappen en de gewesten. Daarnaast organiseert Selor de 

testen voor de bewakings- en veiligheidssector in het land en organiseert Selor taaltesten. De taken op het vlak van 

rekrutering, selectie, oriëntatie en certificatie vereisen dat Selor beschikt over een juist en volledig beeld van de 

scholing, kwalificaties en competenties van de burgers die een beroep doen op een of meerdere van deze 

dienstverleningen. De bevoegdheden van Selor vereisen een gedetailleerde inventarisatie en registratie van de 

schoolopleidingen, aanvullende opleidingen en professionele ervaringen, van elke persoon die een beroep doet op 

Selor. Deze informatie is terug te vinden in de LED, de centrale databank voor leer- en ervaringsbewijzen.  

 

12. In de beraadslaging 2013/40 van 9 oktober 2013 werd het AKOV, als beheerder van de LED, gemachtigd om 

aan Selor de gevraagde gegevens mee te delen. Daarbij werd door de VTC bepaald dat bij de creatie van het dossier 

‘Mijn Selor’ dient aangegeven te worden dat al de gegevens uit de LED worden opgehaald, tenzij men hiermee niet 

akkoord is. In dat geval dient men zelf de diploma’s en getuigschriften op te laden (randnr. 42). 

 

13. De aanvrager wenst een uitbreiding in die zin dat Selor bepaalde diploma’s wil kunnen nagaan, zonder dat de 

kandidaat gebruik wenst te maken van de LED. De motivering hiervoor is om diplomafraude tegen te gaan. 

                                                
1 Naar aanleiding van de machtiging VTC 04/2011 van 23 februari 2011.  
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III. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG 

 

14. Het onderzoek beperkt zich tot de beoordeling van de proportionaliteit, transparantie en beveiliging. Voor de 

andere elementen wordt verwezen naar de beoordeling die gemaakt werd in de beraadslaging VTC/2013/40. 

 

A. PROPORTIONALITEITSBEGINSEL 

 

A.1.1. Aard van de gegevens 

 

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

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

 

16. De opvraging van de diploma’s en getuigschriften van de kandidaten die gesolliciteerd hebben bij Selor gebeurt 

op basis van het rijksregisternummer. Het sectoraal comité van het Rijksregister is hiervoor bevoegd. 

 

17. Per bewijs dat wordt geregistreerd in de LED, worden een aantal kenmerken van dit bewijs opgeslagen (o.m. 

graad, onderwijsvorm, waar het diploma werd behaald, …). Deze gegevens zijn vereist voor de unieke identificatie 

van het behaalde bewijs.2 

 

18. De Vlaamse Dienstenintegrator (VDI) zorgt voor filtering3. Deze rol is inmiddels decretaal verankerd bij decreet 

van 13 juli 2012 houden de oprichting en de organisatie van een Vlaamse Dienstenintegrator (VDI). Ingevolge de 

wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting en organisatie van een federale dienstenintegrator zal FEDICT 

tussenkomen in haar functie van federale dienstenintegrator om de gegevens, ontsloten via de VDI vanuit de LED, 

aan Selor te bezorgen (routerfunctie tussen VDI en Selor). 

 

19. De VTC is van oordeel dat de gebruikers van ‘Mijn Selor’ het recht hebben om bepaalde diploma’s of 

getuigschriften niet mee te delen. Het proportionaliteitsprincipe beoogt dat men enkel die gegevens opvraagt die 

nodig zijn om na te gaan of de sollicitant voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden voor de vacature in kwestie. Selor 

dient dus niet alle diploma’s of getuigschriften van een kandidaat te raadplegen, maar enkel deze die relevant zijn 

voor een bepaalde vacature.  

 

20. De VTC is echter wel van oordeel dat men de echtheid van een bepaald diploma of getuigschrift moet kunnen 

nagaan bij een vermoeden van fraude. Vandaar moet het mogelijk zijn om de LED te kunnen raadplegen om 

dergelijke verificatie te doen. 

 

                                                
2 Machtiging VTC nr. 04/2011 van 23 februari 2011. 
3 Machtiging VTC nr. 04/2011 van 23 februari 2011. 
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21. De VTC is dan ook van oordeel dat wanneer een kandidaat zelf een diploma oplaadt in ‘Mijn Selor’, Selor de 

echtheid van het document moet kunnen toetsen door een vraag te richten aan de LED of een bepaald persoon 

effectief het opgeladen diploma heeft behaald.  

 

22. De aanvrager verduidelijkt dat Selor bij de LED opvraagt via de optie 'Geef bewijs'. Selor krijgt dan al de 

bewijzen terug en slaat deze op. Enkel de velden die mappen met wat de kandidaat ingeeft komen gevisualiseerd in 

zijn ‘Mijn Selor’- dossier.  

 

23. De VTC gaat akkoord met deze werkwijze, met eerbiediging van het proportionaliteitsprincipe, vermeld in 

randnummer 19. 

 

 

A.1.2. Bewaringstermijn van de gegevens 

 

24. 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. 

 

25. In de beraadslaging nr. 40/2013 wordt vermeld dat de gegevens worden bijgehouden tot de kandidaat zijn 

dossier ‘Mijn Selor’ verwijdert. De VTC benadrukt dat de door Selor opgevraagde diploma’s en getuigschriften niet 

langer mogen worden bewaard dan deze termijn.  

 

 

B. TRANSPARANTIEBEGINSEL  

 

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

worden gebruikt.  

 

27. De VTC benadrukt dat het in de beraadslaging nr. 40/2013 aangehaalde principe, nl: “Bij de creatie van het 

dossier ‘Mijn Selor’ dient aangegeven te worden dat al de gegevens uit de LED worden opgehaald, tenzij men 

hiermee niet akkoord is. In dat geval dient men zelf de diploma’s en getuigschriften op te laden.“, dient 

gehandhaafd.  

 

28. De VTC is van oordeel dat de gebruikers van ‘Mijn Selor’ bijkomend op de hoogte moeten worden gebracht dat 

de door de gebruiker opgeladen documenten door Selor kunnen worden gecontroleerd op echtheid door een vraag te 

richten aan de LED door een vermelding op de website van Selor. 
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IV. BESLUIT 

 

29. De VTC machtigt het AKOV om de gevraagde persoonsgegevens uit de LED mee te delen aan Selor, mits 

volgende voorwaarden worden vervuld: 

- een filtering wordt voorzien zodat enkel de voor een bepaalde vacature relevante diploma’s of 

getuigschriften in ‘Mijn Selor’ worden opgeslagen;  

- de gebruikers van ‘Mijn Selor’ voorafgaand worden geïnformeerd over deze werkwijze door een 

vermelding op de website van Selor, zoals vermeld in randnummer 28. 

 

 

 

 

Voor de voorzitter, afwezig 

Frank Robben 

 


