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Betreft: aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van jongeren door het 

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en het Agentschap Jongerenwelzijn en 

Kind & Gezin (K&G) aan het Agentschap Jongerenwelzijn (JWZ) in het kader van het opstelling van het 

intersectoraal jaarverslag. 

 

 

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"); 

 

Vlaamse Toezichtcommissie voor het  

elektronische bestuurlijke gegevensverkeer 
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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 17 maart 2017; 

 

9. Gelet op de evaluatie van de beveiliging van het VAPH, ontvangen op 25 juni 20131; 

 

10. Gelet op de evaluatie van de beveiliging van het agentschap JWZ, ontvangen op 17 maart 2017; 

 

11. Gelet op de evaluatie van de beveiliging van K&G, ontvangen op 17 maart 2017; 

 

12. Gelet op de bespreking van het dossier op de vergadering van de VTC van 19 april 2017; 

 

13. Beslist op 19 april 2017 als volgt: 

 

II. ONDERWERP EN CONTEXT VAN DE AANVRAAG 

 

14. De integrale jeugdhulp heeft als missie hulp en zorg op maat te organiseren voor minderjarigen, hun ouders, 

en, in voorkomend geval, hun opvoedingsverantwoordelijken en de betrokken personen uit hun leefomgeving die daar 

behoefte aan hebben. Integrale jeugdhulp doet dat door een gemeenschappelijke analyse van de hulpvraag via een 

sector overschrijdende samenwerking tussen jeugdhulpaanbieders en intersectorale afstemming van het 

jeugdhulpaanbod. Bij de opmaak van het intersectoraal jaarverslag wil het agentschap JWZ een aantal uitspraken doen 

over de overlap tussen de verschillende sectoren heen gekoppeld, aan een aantal objectieve gegevens (leeftijd, 

woonplaats, geslacht, …).  

 

15. Voor het intersectoraal jaarverslag wil het agentschap JWZ gegevens samen brengen van volgende sectoren2: 

                                                   

 

 

1 Bij dossier VTC/40/2015 van 16 december 2015. 
2 In deze aanvraag worden enkel die sectoren meegenomen die reeds een machtiging hebben tot gebruik van het 
rijksregisternummer. 
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- Jeugdhulpverlening die onder de bevoegdheid valt van het Agentschap Jongerenwelzijn; 

- Jeugdhulpverlening die onder de bevoegdheid valt van Kind en Gezin; 

- Jeugdhulpverlening die onder de bevoegdheid valt van het Vlaams Agentschap voor Personen met een 

Handicap. 

 

16. Het eHealth-platform komt tussen als intermediaire organisatie voor de codering van het INSZ-nummer.  

 

III. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG 

 

A. ONTVANKELIJKHEID 

 

17. De personen worden geïdentificeerd aan de hand van onder meer het INSZ-nummer3, geslacht, leeftijd, …. 

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. 

 

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

toepassing4. 

 

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

persoonsgegevens door een instantie5 een machtiging van de VTC, tenzij de elektronische mededeling van gegevens 

                                                   

 

 

3 Dit is het inschrijvingsnummer sociale zekerheid dat overeenkomt met het Rijksregisternummer of met het zogenaamde “bisnummer” 
of kruispuntbanknummer voor natuurlijke personen die niet zijn ingeschreven in het Belgisch bevolkings- of vreemdelingenregister. 
Het gebruik van het identificatienummer van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid is, overeenkomstig artikel 8 van de wet van 
15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, vrij voor wat het bisnummer 
betreft.   
4 Art. 3, §1 WVP. 
5 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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al onderworpen is aan een machtiging van een ander sectoraal comité, opgericht binnen de Commissie voor de 

Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. 

 

20. De unieke identificatie van de persoon gebeurt op basis van het gecodeerde 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.6 

 

21. Het eHealthplatform treedt op als intermediaire organisatie en zorgt voor de codering.  

 

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 persoonsgegevens worden opgevraagd bij het VAPH, het agentschap JWZ en K&G. 

 

24. Aangezien het agentschap JWZ zowel aanvrager als mededeler van de gegevens is en dus eenzelfde 

verantwoordelijke is, is een machtigingsaanvraag strikt genomen niet nodig. In casu zijn ook andere agentschappen 

als mededelende instanties betrokken, en dus wordt de gegevensstroom in zijn geheel bekeken.  

 

25. Het VAPH werd opgericht bij decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap 

met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Het agentschap Jongerenwelzijn  werd 

opgericht bij besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008 tot uitvoering van het decreet van 7 maart 2008 

inzake bijzondere jeugdbijstand en het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003. Kind & Gezin werd opgericht 

bij decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind 

& Gezin.  

 

26. Het VAPH, Agentschap JWZ en K&G zijn instanties, vermeld in artikel 4, §1, 2°, van decreet van 26 maart 

2004 betreffende de openbaarheid van bestuur en vallen dus onder het toepassingsgebied van artikel 8 van het e-

govdecreet. 

 

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

 

28. Het VAPH en is bij Koninklijk Besluit van 30 januari 1995 gemachtigd tot toegang tot de informatiegegevens 

en het gebruik van het identificatienummer van het rijksregister van de natuurlijke personen in hoofde van het Vlaams 

                                                   

 

 

6 Artikel 5 van de wet van 5 mei 2014 (B.S. 4 juni 2014). 
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Fonds voor de sociale integratie van personen met een handicap en de beraadslaging RR nr. 04/2010 van 17 februari 

2010. 

 

29. Het agentschap JWZ is gemachtigd tot toegang tot de informatiegegevens en het gebruik van het 

identificatienummer van het rijksregister van de natuurlijke personen bij beraadslaging RR nr. 37/2013 van 8 mei 2013 

(voor het systeem Insisto) en bij beraadslaging RR nr. 57/2013 van 10 juli 2013 (voor het systeem Domino).  

 

30. K&G is gemachtigd tot toegang tot de informatiegegevens en het gebruik van het identificatienummer van 

het rijksregister van de natuurlijke personen bij Koninklijk Besluit van 7 juli 2002 waarbij de instelling van openbaar nu 

Kind en Gezin gemachtigd wordt het identificatienummer van het rijksregister van de natuurlijke personen te gebruiken 

(voor het systeem Mirage) en bij beraadslaging RR nr. 57/2013 van 10 juli 2013 (voor het systeem Domino). 

 

B. TEN GRONDE  

 

B.1. FINALITEITSBEGINSEL 

 

31. 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: 

32. Het VAPH heeft als opdracht om de maatschappelijke integratie en participatie van personen met een handicap 

te bevorderen. Het VAPH richt zich specifiek tot een bepaalde categorie van personen, met name personen met een 

handicap, en dit als het om niet-rechtstreeks toegankelijke ondersteuning gaat. De kerntaken van het VAPH zijn de 

organisatie van de ondersteuning van personen met een handicap en van de leefomgeving waarin ze verblijven en het 

specificeren van de criteria met het oog op de afbakening van de doelgroep. De verschillende taken van het VAPH 

werden beschreven in de beraadslaging 23/2013 van 23 juli 2013. Met betrekking tot de jeugdhulpverlening worden 

de persoonsgegevens gebruikt voor de opvolging van het traject van de minderjarige7.  

                                                   

 

 

7Decreet van 7 mei 2004: artikel 11, derde lid; Besluit van de Vlaamse Regering  van 17 december 1996 betreffende de erkenning en 
subsidiëring van thuisbegeleidingsdiensten voor personen met een handicap Besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2013 
betreffende rechtstreeks toegankelijke hulp voor personen met een handicap Besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000 
houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke assistentiebudget aan personen met een handicap; 
Besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 2001 tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de 
tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap; Besluit van de Vlaamse 
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33. Het agentschap JWZ is verantwoordelijke voor de verwerking van de toepassingen INSISTO8 en DOMINO OCJ 

voor de aanmeldingen die gebeuren door het Ondersteuningscentrum OCJ9. Deze toepassingen maken de uitwerking 

van integrale jeugdhulp mogelijk. Artikel 8 van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp 

formuleert de taken van de integrale jeugdhulp: 

“Integrale jeugdhulp heeft betrekking op de samenwerking en afstemming in de jeugdhulp met als doel een 
gezamenlijk engagement aan te gaan ten behoeve van minderjarigen, hun ouders en, in voorkomend geval, hun 
opvoedingsverantwoordelijken en de betrokken personen uit hun leefomgeving en daarvoor: 
1° in te zetten op de vermaatschappelijking van de jeugdhulpverlening; 
2° de tijdige toegang tot de jeugdhulpverlening te organiseren; 
3° de flexibiliteit en continuïteit van de jeugdhulpverlening te waarborgen, met inbegrip van de naadloze overgang 
naar andere vormen van hulpverlening; 
4° gepast om te gaan met verontrustende situaties in de jeugdhulpverlening; 
5° in een subsidiair aanbod crisisjeugdhulpverlening te voorzien; 
6° hen maximaal in de jeugdhulpverlening te laten participeren; 
7° een integrale aanpak te realiseren bij het organiseren en het aanbieden van jeugdhulpverlening.”  

 

34. K&G is de verantwoordelijke van de verwerking van de toepassing Mirage voor het organiseren van informatie, 

advies, signaaldetectie, opvolging en ondersteuning van gezinnen en kinderen op vlak van gezondheid, ontwikkeling, 

opvoeding, voeding en veiligheid van de kinderen en hun gezin10. 

 

35. De identificatiegegevens zijn nodig om de taken inzake preventieve gezinsondersteuning uit te voeren. Het 

gaat hier dan specifiek om:  

a. het informeren en adviseren van gezinnen en toekomstige ouders over gezondheid, ontwikkeling, opvoeding, 
voeding en veiligheid van kinderen;  

b. het opvolgen, detecteren en signaleren van risico’s inzake gezondheid, ontwikkeling en opvoeding van kinderen, 
waaronder de detectie van kindermishandeling en het screenen van gehoor en zicht; 

c. de preventieve gezondheidszorg met betrekking tot het jonge kind, in het bijzonder het promoten, toedienen en 
opvolgen van vaccinaties; 

d. de ondersteuning van gezinnen en toekomstige ouders met specifieke behoeften inzake gezondheid, de 
ontwikkeling en opvoeding, waaronder huilen, slapen, eten en interactie ouders-kind(eren). 

 

                                                   

 

 

regering van 30 september 2011 betreffende de erkenning en subsidiëring van diensten Ondersteuningsplan en een mentororganisatie 
voor het voortraject van personen met een handicap. 
8 INSISTO staat in voor het elektronisch behandelen van vragen tot niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp bij de Intersectorale 
Toegangspoort: art. 74 gelezen in samenhang met art. 72, 33 en 42 van het decreet integrale jeugdhulp 
9 DOMINO OCJ staat in voor het elektronisch behandelen van aanmeldingen van verontrustende situaties bij bepaalde 
gemandateerde voorzieningen: het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ), bevoegdheid van het agentschap JWZ, en het 
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK), bevoegdheid van K&G: art. 74, gelezen in samenhang met artikel 72, 18 t.e.m. 20 
van het decreet integrale jeugdhulp.   

10 art. 7, 8, 10 en 11 decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid 
Kind en Gezin  
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36. K&G is de verantwoordelijke van de verwerking van de toepassing DOMINO OCJ voor de aanmeldingen die 

gebeuren door het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling11. 

Doeleinde van de verdere verwerking: 

37. De persoonsgegevens van de jongere die jeugdhulpverlening krijgt in het kader van de intersectorale 

jeugdhulp, worden verzameld bij de betrokken agentschappen VAPH, agentschap JWZ en K&G met oog op het opstellen 

van het intersectoraal jaarverslag.  

 

38. Art. 70 van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp bepaalt: 

“Om het jeugdhulpaanbod, zowel regionaal als supraregionaal, systematisch vraaggericht te kunnen bijsturen, met het 

oog op wetenschappelijk onderzoek en op de ondersteuning van individuele trajecten in de jeugdhulpverlening, 

bezorgen de actoren, vermeld in artikel 72, geanonimiseerde of gecodeerde persoonsgegevens aan de Vlaamse 

overheid. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen over de vorm waarin en de wijze waarop de 

persoonsgegevens worden uitgewisseld.  In dat kader wordt bijzondere aandacht besteed aan de gegevensverzameling 

van de afgelegde trajecten in de jeugdhulpverlening en aan de overgang van vrijwillige naar gerechtelijke 

jeugdhulpverlening. Ze bepaalt, in voorkomend geval ook de wijze waarop de persoonsgegevens worden gecodeerd. 

De initiatiefnemer van de registratie, vermeld in het eerste lid, in voorkomend geval het hoofd van het agentschap 

Jongerenwelzijn of het hoofd van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, is de verantwoordelijke voor de 

verwerking van persoonsgegevens met het oog op de registratie.” 

 

39. 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. 

 

40. 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”. 

 

41. Gelet op bovenstaande kan geoordeeld worden dat de doeleinden van de latere verwerking verenigbaar zijn 

met dat van de oorspronkelijke verwerking. 

 

                                                   

 

 

11 art. 74 gelezen in samenhang met art. 72, 33 en 42 van het decreet integrale jeugdhulp 
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42. De wettelijke basis van deze regeling werd reeds vermeld in de vorige paragrafen. De toekomstige doelen zijn 

rechtmatig te noemen. 

 

43. Niettemin moet er 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 

 

44. 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. 

 

45. Voor het opstellen van het intersectoraal jaarverslag zijn gegevens nodig van het VAPH, K&G en het 

agentschap JWZ. 

Identificatie van de jongere  

 INSZ-nummer 
 

Wordt gebruikt als unieke identificatie van de jongere die 
binnen het kader van de integrale jeugdhulp 
jeugdhulpverlening krijgt. 
Door de registraties kan men nagaan hoeveel unieke 
personen gebruik maakten van de (niet-)rechtstreeks 
toegankelijke hulpverlening van het VAPH. Voor wat betreft 
niet-rechtstreeks toegankelijke hulp kan ook het aantal 
unieke cliënten worden aangeleverd, alsook een 
vergelijking gemaakt worden met geïndiceerde hulp vanuit 
de intersectorale toegangspoort. 

 Leeftijd, geslacht, woonplaats, gezinsvorm. Wordt gebruikt om een zicht te krijgen op de context van 
de jongere.  
Woonplaats van JWZ en K&G: stad of gemeente 
Woonplaats van VAPH: provincie 

Kerngegevens van de jeugdhulpverlening  

Van JWZ en K&G: 

- De sector waarbinnen de jongere jeugdhulpverlening heeft 
gekregen;  

- Betreft het rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening of niet-
rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening; 

- Onder welke module en typemodule valt de jeugdhulpverlening;   

- de begin- en einddatum van de jeugdhulpverlening. 

 

Van VAPH: 
- Gegevens in verband met de rechtstreeks en niet-rechtstreeks 
toegankelijke hulp vanuit een VAPH erkend multifunctioneel centrum 
en/of een thuisbegeleidingsdienst; 

 

- Gegevens in verband met persoonlijke assistentiebudgetten, 
toegekend aan minderjarigen; 

 

 

 
Het gaat om een beperkte set gegevens waardoor 
rapportage mogelijk is over de overlap tussen de 
verschillende sectoren gekruist met deze 
identificatiegegevens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ingezette functie (dagopvang, verblijf, ambulante en 
mobiele begeleiding), registraties van lopende 
overeenkomsten (loopt een overeenkomst ja of nee?). 
begin- en einddatum van de ondersteuning. 
 
- Door de toegekende budgetcategorie te kunnen linken 
aan het rijksregisternummer, kan men rapporteren over 



 

VTC/M/2017/12/CV/RR 

9 

 

 

46. Aan de hand van het unieke identificatienummer van het INSZ-nummer kan een persoon precies 

geïdentificeerd worden. 

 

47. Er worden data uit verschillende sectorale toepassingen binnen de integrale jeugdhulp met elkaar verbonden 

ten behoeve van basale, intersectorale rapportage over de sectorale toepassingen heen. Dit om het nodige onderzoek 

te kunnen doen binnen het kader van het intersectoraal jaarverslag. Hierin wil het agentschap JWZ een aantal 

uitspraken doen over de overlap tussen de verschillende sectoren heen, gekoppeld aan een aantal objectieve gegevens: 

- Hoeveel cliënten komen met de bijzondere jeugdzorg en/of het Vlaams Agentschap voor Personen met een 

Handicap en/of Kind en Gezin in contact?  

- Hoeveel intersectorale zorggebruikers zijn er?  

- Hoeveel cliënten krijgen van één van beide sectoren hulp? 

 

48. De gegevens die de onderzoekers van het agentschap JWZ ontvangen, zijn gecodeerde persoonsgegevens. 

Het eHealthplatform komt tussen voor de codering.  

 

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 37 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 aanvraag verduidelijkt dat de gegevens slechts worden bewaard voor de periode van het opstellen van het 

intersectoraal jaarverslag. Het betreft hier enkele maanden.  

 

52. De VTC kan akkoord gaan met deze bewaartermijn, maar benadrukt dat de gegevens moeten vernietigd 

worden na het beëindigen van het jaarverslag.   

 

- Gegevens in verband met individuele materiële bijstand, 
toegekend aan minderjarigen; 

 

 

- Gegevens in verband met ondersteuning gegeven door de 
Diensten Ondersteuningssplan, voor wat betreft minderjarigen en 
jongvolwassenen (0 tot en met 25). 

het aantal minderjarigen die beschikken over een actief 
Persoonlijk Assistentiebudget. 
 
- Aantal minderjarigen die een goedkeuring kregen voor 
IMB gedurende een bepaalde periode. 
 
 
 
- Nagaan hoeveel minderjarigen en jongvolwassenen (0-
t/m 25) ondersteuning kregen van een dienst 
ondersteuningsplan 
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B.2.3. Frequentie van de toegang 

 

53. De gegevens worden jaarlijks opgevraagd. 

 

54. De VTC kan akkoord gaan met deze frequentie. 

 

B.2.4. Duur van de machtiging 

 

55. Het gebruik van de gegevens wordt voor onbepaalde duur gevraagd. 

 

56. De VTC gaat hiermee akkoord. 

 

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

 

57. De gegevens worden enkel meegedeeld aan drie interne medewerkers van het agentschap JWZ. 

 
58. 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. 

 

 

B.3. TRANSPARANTIEBEGINSEL  

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

 

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

worden gebruikt. 

 

60. Indien de verantwoordelijke voor de verwerking de gegevens niet rechtstreeks bij de betrokkene heeft 

verkregen, kan er 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. 

 

61. De VTC vraagt dat alle betrokken partijen de gegevensuitwisseling kenbaar maken op de meeste relevante 

webpagina’s. 
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B.4. EXTERNE VERWERKERS EN DIENSTENINTEGRATOREN 

 

62. Het eHealth-platform zal als externe verwerker optreden. Het eHealth-platform zal instaan voor het ontvangen 

van bronbestanden, het coderen van de rijksregisternummers en samenvoegen van de bronbestanden tot één 

doelbestand dat bezorgd wordt aan het agentschap JWZ. 

 

63. Concreet maken het VAPH, K&G en het agentschap JWZ de INSZ-nummers en de geselecteerde 

persoonsgegevens over aan het eHealthplatform (in één of meerdere bestanden). Het e-Healthplatform codeert de 

INSZ (Cproject) en vervangt in verschillende bestanden de INSZ-nummers door Cproject. Het e-Healthplatform maakt 

het gecodeerde bestand over aan het Agentschap Jongerenwelzijn dat de gegevens analyseert.  

 

B.5. BEVEILIGING 

  

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

richtsnoeren informatieveiligheid12.  

 

65. De persoonsgegevens worden uitgewisseld via het eHealthplatform dat waarborgen biedt ter bescherming 

van de persoonlijke levenssfeer. 

 

66. De VTC benadrukt dat de aanvrager alle mogelijke middelen moet inzetten om te vermijden dat de identiteit 

van de personen op wie de meegedeelde gegevens betrekking hebben, zou worden achterhaald. Het indelen in klassen 

of het weglaten van de variabelen die het grootste risico op heridentificatie inhouden, wordt beschouwd als een 

adequaat middel. In elk geval is het de aanvrager verboden om handelingen te stellen die ertoe strekken de 

meegedeelde gecodeerde gegevens om te zetten in niet-gecodeerde gegevens van persoonlijke aard. 

 

B.5.1. Op het niveau van de aanvrager  

 

67. Het agentschap JWZ beschikt over een veiligheidsconsulent die gekend is bij het sectoraal comité van het 

Rijksregister. Naar aanleiding van machtigingen bij de bevoegde sectorale comités werd het veiligheidsplan 

doorgelicht13. 

 

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

 

68. Kind en Gezin heeft een veiligheidsconsulent en beschikt over een schriftelijk veiligheidsbeleid14. 

                                                   

 

 

12 http://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/richtsnoeren_informatiebeveiliging_0.pdf 
13 Beraadslaging VTC nr. 2013/23 van 31 juli 2013. 
14 Beraadslaging VTC nr. 2014/45 van 10 december 2014. 
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69. Het VAPH heeft een veiligheidsconsulent aangesteld. Deze persoon is gekend bij het sectoraal comité van de 

Sociale Zekerheid en de Gezondheid. Het VAPH voldoet aan de minimale normen van het netwerk van de KSZ15. 

 

 

IV. BESLUIT 

 

70. De VTC machtigt het mededelen van de gevraagde persoonsgegevens door het Vlaams Agentschap voor 

Personen met een Handicap, het Agentschap Jongerenwelzijn en Kind en Gezin aan het Agentschap Jongerenwelzijn 

voor de doeleinden en onder de voorwaarden vermeld in deze beraadslaging. De VTC staat hierbij het gebruik van het 

rijksregisternummer toe. 

      

Willem Debeuckelaere 

Voorzitter 

                                                   

 

 

15 Beraadslaging VTC nr. 2013/23 van 31 juli 2013. 


