Vlaamse Toezichtcommissie voor het
elektronische bestuurlijke gegevensverkeer

Beraadslaging VTC nr. 23/2016
van 22 juni 2016

Betreft:

Aanvraag

tot

machtiging

voor

het

meedelen

persoonsgegevens

uit

de

Leer-

en

Ervaringsdatabank (LED), beheerd door het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenonderwijs,
Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan de Vlaamse ziekenhuizen i.k.v. ISQua-accreditatie
waarvoor het verifiëren van de echtheid van diploma’s en getuigschriften van het personeel actief in de
ziekenhuizen vereist is.

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");
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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;

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, ontvangen op 7 juni 2016;

9.

Gelet op de evaluatie van de beveiliging van AHOVOKS van 7 augustus 2015;

10.

Gelet op de evaluatie van de beveiliging van de ziekenhuizen, ontvangen op 7 juni 2016;

11.

Gelet op de bespreking van het dossier op de vergadering van de VTC van 22 juni 2016;

12.

Beslist op 22 juni 2016 als volgt:

II.

13.

ONDERWERP EN CONTEXT VAN DE AANVRAAG

In kader van het overheidstoezicht op de Vlaamse ziekenhuizen, worden ziekenhuizen die voor eind 2017

een ziekenhuisbrede ISQua-accreditatie behalen vrijgesteld voor het systeemtoezicht. Dit heeft ertoe geleid dat op dit
moment heel wat ziekenhuizen in een voorbereidingstraject zitten of inmiddels reeds een accreditatie behaald
hebben. Zij werken daarvoor samen met het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) enerzijds en
Joint Commission International (JCI) anderzijds.

14.

Eén van de verwachtingen daarbij is dat de diploma’s en visums1 van artsen en zorgprofessionals worden

geverifieerd aangaande hun authenticiteit. Bij JCI wordt deze eis heel expliciet gesteld door aan te geven dat
ziekenhuizen de echtheid van een diploma en/of getuigschrift moeten controleren door terug te gaan naar de

1
Indien een visum werd uitgereikt door de federale overheid, dan worden deze gegevens ondergebracht in de e-CAD databank die
vrij te consulteren is op de website van de FOD.
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primaire bron. In concreto betekent dit dat ziekenhuizen de authenticiteit van een diploma dienen te verifiëren bij de
school die het diploma heeft uitgereikt en vervolgens ook dienen te controleren of er een authentiek visum werd
afgeleverd (license to practice).

15.

In de LED worden alle door de Vlaamse Gemeenschap erkende en gelijkwaardig verklaarde leer- en

ervaringsbewijzen, samen met de minimale identificatiegegevens van de houders van de leer- en ervaringsbewijzen
in kwestie, centraal verzameld en beheerd door AHOVOKS. Vandaag wordt de LED gevoerd door de databank voor
het Secundair onderwijs, het Hoger onderwijs, Syntra en de VDAB. De LED bevat authentieke en niet-authentieke
(door de gebruikers zelf toegevoegde) studiebewijzen. Van belang is dat de diplomagegevens (momenteel) beperkt
teruggaan in de tijd, tot het academiejaar 1999-2000.

16.

Momenteel worden de gegevens opgevraagd bij de onderwijsinstellingen of wordt aan nieuwe starters

gevraagd dat zij op de personeelsdienst met hun eID inloggen in de LED-databank. Dit is erg complex en tijdrovend.
Bovendien stelt de accreditatie-instelling dat het aan de werkgever is om de bronverificatie uit te voeren. Een
centrale toegang per ziekenhuis tot de LED-databank zou dit proces aanzienlijk efficiënter maken.

17.

De toegang tot de LED is beperkt tot de relevante gegevens van zorgprofessionals en personen die een

contract aangeboden krijgen binnen het ziekenhuis.

III.

ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG

A.

18.

ONTVANKELIJKHEID

De personen worden geïdentificeerd aan de hand van hun rijksregisternummer. 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.

19.

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

toepassing2.

20.

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

2

Art. 3, §1 WVP.
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;

3
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al onderworpen is aan een machtiging van een ander sectoraal comité, opgericht binnen de Commissie voor de
Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

21.

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

22.

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”.

23.

De LED wordt beheerd door AHOVOKS.5 Deze laatste is een instantie in de zin van artikel 4, § 1, 10° van het

decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en valt onder het toepassingsgebied van
artikel 8 van het e-govdecreet.
24.

AHOVOKS werd bij het koninklijk besluit van 5 september gemachtigd om identificatienummer het

Rijksregister te gebruiken.6

25.

De ziekenhuizen zijn gemachtigd door het sectoraal comité bij beraadslaging 21/2009 om het

identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken.7

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.
4
Artikel 5 van de wet van 5 mei 2014 (B.S. 4 juni 2014).
5 Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2015 tot fusie van het intern verzelfstandigd Agentschap voor Hoger Onderwijs,
Volwassenonderwijs en Studietoelagen en het intern verzelfstandigd Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming. Zie
beraadslaging VTC 35/2015 van 4 november 2015.
6 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 afdeling Begroting en Gegevensbeheer en
de Administraties Basisonderwijs, Secundair onderwijs, Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek en Permanente Vorming
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.
7 algemene machtiging beraadslaging 21/2009 tot dewelke ziekenhuizen kunnen toetreden.
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26.

De VTC is derhalve bevoegd om voorliggende machtigingsaanvraag te behandelen.

B.

TEN GRONDE

B.1. FINALITEITSBEGINSEL

27.

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:
28.

In de LED worden alle door de Vlaamse Gemeenschap erkende en gelijkwaardig verklaarde leer- en

ervaringsbewijzen, samen met de minimale identificatiegegevens van de houders van de leer- en ervaringsbewijzen
in kwestie, centraal verzameld en beheerd door AHOVOKS. De registratie in de LED gebeurt door de instanties
(scholen) die de leer- en ervaringsbewijzen hebben uitgereikt of door de instantie die de leer- en ervaringsbewijzen
heeft ingezameld die de ze heeft uitgereikt.8

29.

De bedoeling van de LED is dus het verzamelen van en exploiteren van informatie over het opleidingsniveau

in Vlaanderen, en dit zowel op individueel als geaggregeerd niveau. Het platform moet toelaten dat alle bronnen van
opleidingsinformatie wordt ontsloten voor iedereen die de informatie nodig heeft en gemachtigd is deze te
consulteren.9

Doeleinde van de verdere verwerking:
30.

Binnen het nieuwe toezichtmodel door de Vlaamse overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en

Gezin, is een rol weggelegd voor externe (accrediterende) instanties in kader van het doorlichten van de

8

Artikel 20 decreet van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur.
Voor het uitwisselen van leer- en ervaringsbewijzen door instanties van de Vlaamse Gemeenschap is een machtiging van de
Vlaamse Toezichtcommissie vereist (Parl. St. Vl. 2008-2009, nr. 2158/1, 60-61).

9
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ziekenhuisbrede kwaliteitsborgende systemen. Geaccrediteerde ziekenhuizen worden vrijgesteld van het
systeemtoezicht.10

31.

Eén van de verwachtingen daarbij is dat de diploma’s en visums van artsen en zorgprofessionals worden

geverifieerd aangaande hun authenticiteit. Bij Joint Commission International (JCI) wordt deze eis heel expliciet
gesteld door aan te geven dat ziekenhuizen de echtheid van een diploma en/of getuigschrift moeten controleren door
terug te gaan naar de primaire bron11. In concreto betekent dit dat ziekenhuizen de authenticiteit van een diploma
dienen te verifiëren bij de school die het diploma heeft uitgereikt en vervolgens ook dienen te controleren of er een
authentiek visum werd afgeleverd (license to practice). De LED centraliseert alle door de Vlaamse Gemeenschap
erkende of gelijkwaardig verklaarde diploma’s en getuigschriften vanaf het schooljaar 1999-2000.

32.

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.

33.

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.

34.

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”

35.

Uitgaande van het oorspronkelijke doeleinde van de gegevensverwerking, namelijk het bijhouden van leer-

en ervaringsbewijzen in de LED en de verplichting van geaccrediteerde ziekenhuizen om de echtheid van een diploma
en/of getuigschrift te controleren door terug te gaan naar de primaire bron, kan geoordeeld worden dat de
doeleinden van de latere verwerking verenigbaar zijn met dat van de oorspronkelijke verwerking.

10

Omzendbrief Minister Vandeurzen 2012; Omzendbrief Minister Vandeurzen 2016

11
extract uit de standaarden van JCI SQE.9 en SQE 10.medical staff, SQE 13. Nursing staff,
practioners

en SQE 15. Other health care
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36.

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).

B.2. PROPORTIONALITEITSBEGINSEL

B.2.1. Aard van de gegevens

37.

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.

38.

De mededeling van de volgende gegevens wordt gevraagd:

Identificatie van de aanvrager
Rijksregisternummer (RR)

Het RR en BIS-nr. wordt gebruik voor unieke

Gegevens betreffende het authentieke diploma,

Alle gegevens zijn nodig voor de unieke identificatie

getuigschrift en/of ervaringsbewijs

van een behaald bewijs, als controle of de

Gegevens over het diploma: Uitreikingsdatum,

professionals over de nodige diploma’s beschikken

rijksregisternummer, categorie, graad, onderwijsvorm,

om bepaalde activiteiten uit te oefenen.

identificatie

studierichting (naam/namen), studierichting (code/codes),
specialisatie (naam/namen), specialisatie (code/codes),
bewijstype, bewijsstaat, authenticiteit, leverancier (bron),
Gegevens over onderwijsinstelling: volledige naam,
instelling (nummer), instelling (naam), schooltype,
instantie, alternatieve instanties, bijkomende informatie,
land, taal, detailonderwerp (naam/namen), detailonderwerp
(code/codes), uren volwassenonderwijs, vervalperiode
Andere: ISCED Studiegebied, ISCED Niveau, Onderwerp,
VKS Niveau onderwijskwalificatie, VKS Niveau
beroepskwalificatie, leveranciersreferte (bronreferte),
registratiedatum, registratiereferte
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39.

Aan de hand van het unieke identificatienummer van het Rijksregister en Bisregister12 kan een persoon

precies geïdentificeerd worden. Op basis van de andere gegevens kunnen de ziekenhuizen nagaan of het diploma
van de aanvrager authentiek is en effectief werd behaald.

40.

De diploma’s en getuigschriften van volgende zorgprofessionals zullen worden opgevraagd:

Ziekenhuisapothekers, Verpleegkundige, Vroedvrouwen, Ergotherapeuten, Logopedisten, Kinesitherapeuten,
Diëtisten, Audiologen, Orthoptisten, Farmaceutisch Technisch Assistenten, Medisch Laboratorium Technologen,
Technologen Medische Beeldvorming, Stralingsfysici, Zorgkundigen, Psychologen, Verpleegassistenten, Logistieke
hulpen, Medical Management Assistant, Maatschappelijk Assistenten, Administratieve medewerkers
verpleegeenheden, Artsen, Tandartsen, Artsen in opleiding, Artsen-Specialisten, enz. ...

41.

Bij uitbreiding moet het ziekenhuis de kwalificaties kunnen nagaan van alle actieve professionals binnen het

ziekenhuis.

42.

De opvraging is per ziekenhuis beperkt tot de zorgprofessionals die actief zijn binnen het ziekenhuis.

43.

De diploma’s in de LED zijn beschikbaar vanaf het academiejaar 1999-2000.

44.

De VTC suggereert dat ook buitenlandse diploma’s of getuigschriften zouden kunnen opgenomen worden in

de LED zodat de verificatie van buitenlandse zorgprofessionals met behulp van de LED kan gebeuren.

45.

Momenteel gebeurt de verificatie van diploma’s en getuigschriften op een zeer omslachtige manier.

46.

Een medewerker van de personeelsdienst van het ziekenhuis neemt contact op met de onderwijsinstelling

die het diploma heeft afgeleverd. Dit gebeurt veelal via e-mail. Daarin worden een aantal gegevens van het
personeelslid doorgegeven (naam, voornaam, geboortedatum, rijksregisternummer, exacte benaming van het
diploma of getuigschrift, datum van afstuderen,…). Aan de onderwijsinstelling wordt gevraagd om dit schriftelijk te
bevestigen zodat dit kan opgenomen worden in het persoonlijk personeelsdossier. Indien het antwoord uit blijft,
dient het ziekenhuis de vraag opnieuw te stellen.

47.

Voor nieuwe starters wordt vaak gevraagd dat de professional naar de personeelsdienst van het ziekenhuis

komt, inlogt op de LED-databank met zijn elektronische identiteitskaart, een federale token of een VO-token om zo
de echtheid van zijn diploma te staven. Er wordt dan vaak een uitprint gemaakt als stavingsbewijs voor het
personeelsdossier. Idealiter wordt op termijn mogelijk om een gecertificeerde uitprint in pdf-formaat te voorzien als

12

Gebruik van het Bis-nummer is vrij.
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bewijs voor een accreditatie-instantie. Op basis van de datum van afstuderen bepaalt de personeelsconsulent hoe de
bronverificatie dient te gebeuren:
-

diploma's (Hogeschool en Universiteit) die zijn behaald vanaf academiejaar 2000 - 2001 => Check met de
LED-Databank van het Ministerie Van Onderwijs op basis van de elektronische identiteitskaart en pincode
van de werknemer -> uitprint als stavingsbewijs in dossier

-

diploma's (Hogeschool en Universiteit) die zijn behaald voor academiejaar 2000 - 2001 => Mail naar de
primaire bron, zijnde de onderwijsinstelling met vraag tot verificatie van de kwalificatie

-

diploma's (Secundair onderwijs e.d. vb. Verpleegkundige HBO5) die zijn behaald vanaf academiejaar 2001 2002 => Check met de LED-Databank van het Ministerie Van Onderwijs op basis van de elektronische
identiteitskaart en pincode van de werknemer -> uitprint als stavingsbewijs in dossier

-

diploma's (Secundair onderwijs e.d. vb. Verpleegkundige HBO5) die zijn behaald voor academiejaar 2001 2002 => Mail naar de primaire bron, zijnde de onderwijsinstelling met vraag tot verificatie van de
kwalificatie

In alle 4 deze situaties wordt aan de nieuwe medewerker gevraagd een schriftelijke toestemming tot primaire
bronverficatie te tekenen

48.

Voor artsen en medewerkers die al in dienst zijn van het ziekenhuis:

Het ziekenhuis dient een retrograde inhaalbeweging in te zetten en deze diplomaverificatie uit te voeren voor alle
medewerkers, dus ook voor de professionals die reeds langere tijd actief zijn in een ziekenhuis. De verwachting dat
iedere zorgprofessional daartoe zijn/haar taken dient te onderbreken en zich fysiek dient te begeven naar de
personeelsdienst; leidt tot heel wat inefficiëntie, zowel bij de zorgverleners op zich als het administratief personeel
dat telkens dient in te loggen in de databank.

49.

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

evenredig en niet overmatig voor het doeleinde, vermeld in randnummer 30 e.v.

B.2.2. Bewaringstermijn van de gegevens

50.

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.

51.

De gegevens worden bewaard in het personeelsdossier (confidentieel) gedurende de periode van

tewerkstelling.

52.

De VTC kan akkoord gaan met deze bewaartermijn.
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B.2.3. Frequentie van de toegang

53.

De gegevens worden permanent opgevraagd.

54.

Bij de aanvang van de tewerkstelling of bij het behalen van een nieuw diploma moeten de diploma’s en

getuigschriften geverifieerd worden, teneinde het personeelsdossier up to date te houden.

55.

De VTC kan akkoord gaan met deze frequentie.

B.2.4. Duur van de machtiging

56.

De mededeling van de gegevens wordt gevraagd voor onbepaalde duur.

57.

De verplichting voor geaccrediteerde ziekenhuizen om de echtheid van een diploma te controleren is niet

beperkt in de tijd.

58.

De VTC kan akkoord gaan met een onbepaalde duur.

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

59.

De gegevens worden enkel meegedeeld aan interne gebruikers. In elk ziekenhuis zal een lijst worden

opgesteld van personen die toegang hebben tot de LED. Per ziekenhuis zal een beperk aantal medewerkers13 van de
personeelsadministratie een persoonlijke toegang krijgen.

60.

De gegevens worden bewaard in het confidentieel personeelsdossier. Dit is binnen de instelling enkel

raadpleegbaar door de medewerker, zijn hiërarchisch leidinggevende (via HR) en de medewerkers van de
personeelsadministratie.

61.

De VTC wijst erop dat, zoals artikel 12 van de WRR het vereist, de aanvrager een lijst moet 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.

13
In de meeste ziekenhuizen krijgen 2 personen toegang. Voor grote instellingen kunnen meer toegangen binnen de
personeelsadministratie voorzien worden.
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B.3. TRANSPARANTIEBEGINSEL
(artikelen 4, §1, 1°, en 9 tot 15bis, WVP)

62.

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

persoonsgegevens worden gebruikt.

63.

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.

64.

De aanvraag vermeldt dat de zorgprofessionals bij indiensttreding in het ziekenhuis op de hoogte worden

gebracht van het raadplegen van hun diploma’s en getuigschriften in de LED door volgende clausule in het contract:
‘In kader van het controleren van de authenticiteit van uw diploma, zal de LED-databank geconsulteerd worden.

Deze databank heeft tot doel alle behaalde leer- en ervaringsbewijzen te bundelen in 1 centrale databank. LED geeft
duidelijkheid over de echtheid van kwalificatiebewijzen en maakt de gegevens vlot toegankelijk. Kwalificatiebewijzen
uitgereikt door Vlaamse instellingen worden onmiddellijk in LED opgenomen.’
65.

De VTC kan akkoord gaan met deze vorm van transparantie.

66.

De VTC vraagt dat ook op de website van de LED wordt verwezen naar deze machtiging.

B.4. EXTERNE VERWERKERS EN DIENSTENINTEGRATOREN

67.

HB-Plus is de externe verwerker van de Vlaamse overheid. HB-Plus staat in voor de exploitatie en het

onderhoud van de LED.

68.

Momenteel gebeurt de ontsluiting van de LED via het MAGDA-platform.

B.5. BEVEILIGING

69.

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
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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.

70.

Het consulteren van de LED zal gebeuren via een generieke toepassing die de Vlaamse Dienstenintegrator

zal ter beschikking stellen. In afwachting wordt gevraagd om gebruik te mogen maken van de toepassing die de
beheerders van de LED gebruiken.

B.5.1. Op het niveau van de aanvrager

71.

De VTC bepaalt dat de gegevens verkregen uit de LED ook door de ziekenhuizen moeten beheerd worden

conform de vereisten van artikel 16 WVP. De VTC bepaalt dan ook dat deze ziekenhuizen toegang kunnen krijgen tot
de LED wanneer zij beschikken over een informatieveiligheidsconsulent en veiligheidsbeleid. Hiertoe bezorgen zij aan
de VTC het ingevulde formulier ‘evaluatie van de beveiliging’14.

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

72.

De veiligheidsconsulent van AHOVOKS is gekend als veiligheidsconsulent bij het sectoraal comité van het

Rijksregister. AHOVOKS beschikt ook over een veiligheidsplan.

14

http://vtc.corve.be/docs/evaluatieformulier_beveiliging.doc
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IV.

73.

BESLUIT

De VTC verleent machtiging voor het meedelen persoonsgegevens uit de Leer- en Ervaringsdatabank (LED)

aan de Vlaamse ziekenhuizen, onder de voorwaarden zoals in de machtiging bepaald, en daarbij het
rijksregisternummer te gebruiken.

74.

De machtiging wordt verleend voor onbepaalde duur.

75.

Deze machtiging treedt pas in werking voor de Vlaamse ziekenhuizen nadat zij het formulier ‘evaluatie van

de beveiliging’ bezorgden aan de VTC, zoals vermeld in randnummer 71.

76.

AHOVOKS brengt de VTC op de hoogte van de effectieve implementatie van de toepassing vermeld in

randnummer 70.

Voor de voorzitter,
Willem Debeuckelaere
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