Vlaamse Toezichtcommissie voor het
elektronische bestuurlijke gegevensverkeer

Beraadslaging VTC nr. 39/2017
van 25 oktober 2017

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 het Agentschap Zorg en Gezondheid (ZG) in het kader
van de erkenning van de gezondheidszorgberoepen.

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
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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 28 september 2017;

9.

Gelet op de evaluatie van de beveiliging van AHOVOKS van 27 april 2017;

10.

Gelet op de evaluatie van de beveiliging van het Agentschap Zorg en Gezondheid, ontvangen op 28

september 2017;

11.

Gelet op de bespreking van het dossier op de vergadering van de VTC van 25 oktober 2017;

12.

Beslist op 25 oktober 2017 als volgt:

II.

13.

ONDERWERP EN CONTEXT VAN DE AANVRAAG

Door de inwerkingtreding, op 1 juli 2014, van de Bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de

zesde staatshervorming zijn de gemeenschappen bevoegd geworden voor de “erkenning van de

gezondheidszorgberoepen, met naleving van de door de federale overheid bepaalde erkenningsvoorwaarden” (Art. 5.
§1, I, 7° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen).

14.

De federale overheid blijft bevoegd voor het bepalen van de normen waaraan de aanvrager moet voldoen

om erkend te kunnen worden als beoefenaar van een gezondheidszorgberoep. De gemeenschappen zijn, door de
bevoegdheidsoverdracht inzake de erkenning van de gezondheidszorgberoepen, ook bevoegd geworden voor het
bepalen van de procedurele normen volgens dewelke een aanvraag zal beoordeeld worden.

15.

Deze nieuwe bevoegdheid werd, voor wat de Vlaamse gemeenschap betreft, ondergebracht bij het

beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, en wordt opgenomen door het agentschap Zorg en Gezondheid
(ZG).
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16.

Onder “beoefenaar van een gezondheidsberoep” worden (minstens) de gezondheidszorgberoepen verstaan

die opgenomen zijn of die door de federale wetgever opgenomen worden in de gecoördineerde wet van 10 mei 2015
betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.

17.

De criteria tot erkenning of registratie van een persoon als beoefenaar van een gezondheidszorgberoep

vereisen o.a. dat de aanvrager van de erkenning een bewijs levert van het door hem/haar behaalde diploma,
certificaat of getuigschrift dat vereist is voor het bekomen van deze erkenning. Het agentschap ZG ontvangt een
kopie van de originele documenten en moet deze op de authenticiteit kunnen controleren. Voor de erkenning van
bepaalde gezondheidszorgberoepen wordt als enig criterium het behaald hebben van een bepaald diploma vereist
en heeft het agentschap ZG dus nood aan het verkrijgen van deze diploma’s.

18.

Het agentschap Zorg en Gezondheid wil daarom gemachtigd worden:

- om de online toepassing van het MAGDA-platform alle afgeleverde diploma’s, certificaten of getuigschriften (met
inbegrip van de mutaties) die recht kunnen geven op het beoefenen van een gezondheidszorgberoep te ontvangen,
zoals bedoeld in de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de
gezondheidszorgberoepen;
- om de online-toepassing van het MAGDA-platform op te kunnen vragen welke diploma’s, certificaten,
getuigschriften of ervaringsbewijzen, die recht kunnen geven op het beoefenen van een gezondheidszorgberoep,
effectief behaald zijn door een bepaalde persoon die een aanvraag tot erkenning of registratie indiende.

19.

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.

20.

De toegang tot de LED gebeurt via de Vlaamse Dienstenintegrator (VDI).

III.

ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG

A.

21.

ONTVANKELIJKHEID

De personen worden geïdentificeerd aan de hand van het INSZ-nummer. 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.
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22.

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

toepassing1.

23.

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

persoonsgegevens door een instantie2 een machtiging van de VTC, tenzij de elektronische mededeling van gegevens
al onderworpen is aan een machtiging van een ander sectoraal comité, opgericht binnen de Commissie voor de
Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

24.

De unieke identificatie van de persoon gebeurt op basis van het INSZ-nummer. De VTC is sinds 14 juni 2014

bevoegd om het gebruik van het rijksregisternummer te machtigen, samen met een door haar te machtigen
gegevensstroom. 3

25.

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”.

26.

De LED wordt beheerd door AHOVOKS.4 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.

1

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;
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.
3
Artikel 5 van de wet van 5 mei 2014 (B.S. 4 juni 2014).
4 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.
2
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27.

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

Rijksregister te gebruiken.5

28.

Het Agentschap ZG werd door het sectoraal comité gemachtigd bij beraadslaging RR 71/2015 van 9

december 2015 om toegang te bekomen tot een aantal informatiegegevens van het Rijksregister en het
rijksregisternummer te gebruiken met het oog op de erkenning van de beoefenaars van de
gezondheidszorgberoepen.

29.

De VTC is derhalve bevoegd om voorliggende machtigingsaanvraag te behandelen.

B.

TEN GRONDE

B.1. FINALITEITSBEGINSEL

30.

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:
31.

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.6

5

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.
6
Artikel 20 decreet van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur.
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32.

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.7

Doeleinde van de verdere verwerking:
33.

Door de inwerkingtreding, op 1 juli 2014, van de “Bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de

zesde staatshervorming” zijn de gemeenschappen bevoegd geworden voor de “erkenning van de
gezondheidszorgberoepen, met naleving van de door de federale overheid bepaalde erkenningsvoorwaarden” (Art. 5.
§1, I, 7° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen).

34.

De federale overheid blijft bevoegd voor het bepalen van de normen waaraan de aanvrager moet voldoen

om erkend te kunnen worden als beoefenaar van een gezondheidszorgberoep. De gemeenschappen zijn, door de
bevoegdheidsoverdracht inzake de erkenning van de gezondheidszorgberoepen, bevoegd geworden voor het bepalen
van de procedurele normen volgens dewelke een aanvraag zal beoordeeld worden. Deze nieuwe bevoegdheid werd,
voor wat de Vlaamse gemeenschap betreft, ondergebracht bij het beleidsdomein welzijn, volksgezondheid en gezin,
en wordt opgenomen door het agentschap ZG8.

35.

De criteria tot erkenning of registratie van een persoon als beoefenaar van een gezondheidszorgberoep

vereisen o.a. dat de aanvrager van de erkenning een bewijs levert van het door hem/haar behaalde diploma,
certificaat of getuigschrift dat vereist is voor het bekomen van deze erkenning. Het agentschap Zorg en Gezondheid
ontvangt een kopie van de originele documenten en moet deze op de authenticiteit kunnen controleren door een
toegang tot de online-toepassing van de LED. Het betreft hier de beroepen die opgenomen zijn of nog opgenomen
worden door de Federale wetgever in de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de
gezondheidszorgberoepen, momenteel gaat het over volgende beroepen:
-

-

Kinesitherapeuten;
Paramedische beroepen; (Audiologen/audiciens, diëtisten, ergotherapeuten, farmaceutisch-technisch
assistenten, logopedisten, technologen medische beeldvorming, medisch laboratorium technologen,
orthoptisten en podologen);
Zorgkundigen;
Artsen (huisartsen en artsen-specialisten);
Tandartsen (algemeen tandartsen en tandartsen-specialisten);
Ziekenhuisapothekers,
Vroedvrouwen;
Verpleegkundigen.

7

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).
8
besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap " Zorg en Gezondheid
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36.

Daarnaast zal voor een beperkt aantal gezondheidszorgberoepen een automatische erkenning worden

gegeven waarvoor het rechtstreeks verkrijgen van bepaalde diploma’s uit de LED vereist is. Via de dienst “publiceer
bewijs” van het MAGDA-platform zullen de persoonsgegevens opgevraagd worden van de personen die een
opleiding gevolgd hebben die toegang geeft tot de uitoefening van een van de beroepen die opgenomen zijn in de
voornoemde gecoördineerde wet van 10 mei 2015 en waarvoor de criteria tot erkenning of registratie enkel het
behaald hebben van het diploma van het beroep in kwestie als vereiste stelt. Het betreft volgende beroepen:
kinesitherapeuten, zorgkundigen en paramedische beroepen9.

37.

De Vlaamse gemeenschap heeft, net zoals de Franstalige gemeenschap en de Duitstalige gemeenschap, een

verbintenis aangegaan om voor de erkenning van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen de door de FOD
Volksgezondheid ontwikkelde webapplicatie e-Cad te gebruiken en als partner mee verder te ontwikkelen in het
kader van de overgedragen bevoegdheden zoals opgenomen in “Bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking
tot de zesde Staatshervorming”.

38.

Na het ontvangen van de erkenning reikt de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid automatisch het

visum uit. De Federale Overheidsdienst maakt hierbij gebruik van de gegevens uit de webapplicatie eCad. Het
“VISUM” (= “license to practise”) is het attest dat de aanvrager nodig heeft om het beroep te mogen uitoefenen.
Voor bepaalde gezondheidszorgberoepen krijgt de aanvrager een visum nadat hij/zij door de gemeenschappen
erkend werden. Het verkrijgen van een erkenning is dus, voor bepaalde gezondheidzorgberoepen, de enige vereiste
voor het verkrijgen van het VISUM.

39.

De VTC is van oordeel dat het doeleinde in randnummer 33 e.v. welbepaald en uitdrukkelijk omschreven is

in de zin van artikel 4, §1, 2°, WVP.

40.

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.

41.

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.

42.

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

en ervaringsbewijzen in de LED en de verplichting van het agentschap Zorg en Gezondheid om de echtheid van een

9

Farmaceutisch technisch assistent, diëtist, ergotherapeut, audioloog, audicien, logopedist, orthoptist,
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diploma en/of getuigschrift te controleren voor de erkenning van bepaalde zorgberoepen bij de primaire bron, kan
geoordeeld worden dat de doeleinden van de latere verwerking verenigbaar zijn met dat van de oorspronkelijke
verwerking.

43.

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

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.

De mededeling van de volgende gegevens wordt gevraagd:

Identificatie van de aanvrager
INSZ-nummer

Het RR en BIS-nr. wordt gebruik voor unieke identificatie

Gegevens betreffende het authentieke diploma,

Alle gegevens zijn nodig om te kunnen nagaan of de

getuigschrift of getuigschrift

betrokkene over de vereiste diploma’s, certificaten of

Gegevens over het diploma: Uitreikingsdatum, INSZ-nummer,

getuigschriften beschikt die vereist zijn volgens de

categorie, graad, onderwijsvorm, studierichting (naam/namen),

verschillende criteria tot erkenning of registratie van de

studierichting (code/codes), specialisatie (naam/namen),

beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen.

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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46.

Aan de hand van het unieke identificatienummer van het Rijksregister en Bisregister10 kan een persoon

precies geïdentificeerd worden.

47.

Het AZG wenst automatisch de gegevens m.b.t. de diploma’s te verkrijgen die nodig zijn voor de erkenning

van volgende zorgberoepen: zorgkundigen, kinesitherapeuten en paramedische beroepen. Voor de erkenning van
deze gezondheidszorgberoepen dienen de betrokkenen geen aanvraag in te dienen maar kunnen zij een
automatische erkenning krijgen.

48.

Daarnaast zijn er gezondheidszorgberoepen waar voor de erkenning meer gegevens nodig zijn dan enkel

een bepaald diploma. Voor deze categorieën wenst AZG toegang tot de online-toepassing van het MAGDA-platform
om de authenticiteit van deze diploma’s en getuigschriften te kunnen controleren. Het betreft de
gezondheidszorgberoepen vermeld in randnummer 35.

49.

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

50.

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

evenredig en niet overmatig voor het doeleinde, vermeld in randnummer 32 e.v.

B.2.2. Bewaringstermijn van de gegevens

51.

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.

52.

De gegevens worden bewaard tot het overlijden van de betrokkenen.

53.

De VTC kan akkoord gaan met deze bewaartermijn.

B.2.3. Frequentie van de toegang

54.

De gegevens worden permanent opgevraagd.

55.

De gegevens uit de LED zullen dagelijks aan het agentschap worden bezorgd. Op die manier realiseren we

maximalle efficiëntiewinst en kan de aanvrager snel een erkenning worden afgeleverd. De gegevens kunnen door de

10

Gebruik van het Bis-nummer is vrij.
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instellingen gewijzigd worden. Deze wijzigingen of mutaties genoemd kunnen een invloed hebben op de erkenning
Het is ook daarom noodzakelijk een dagelijkse stroom van gegevens te hebben zodat de mutaties tijdig verwerkt
kunnen worden. Een aanvraag tot erkenning of registratie kan op eender welk ogenblik gesteld worden aan het
agentschap Zorg en Gezondheid. Hierdoor is het noodzakelijk om op permanente wijze online op te kunnen vragen
welke diploma’s, certificaten, getuigschriften of ervaringsbewijzen binnen de sector van de gezondheidszorg een
bepaald persoon effectief behaald heeft.

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.

58.

De naar de Vlaamse Gemeenschap overgedragen bevoegdheid m.b.t. de erkenning van de beoefenaars

van een gezondheidsberoep werd niet in de tijd beperkt.

59.

De VTC kan akkoord gaan met een onbepaalde duur.

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

60.

De gegevens worden geraadpleegd door interne gebruikers binnen het agentschap ZG: een aantal

medewerkers van het team zorgberoepen van de afdeling Informatie en Zorgberoepen. Zij oefenen de functie uit van
dossierbeheerder, secretaris van de erkenningscommissie, teamverantwoordelijke of afdelingshoofd uit.

61.

Daarnaast worden de gegeven ingeladen in e-Cad, de webapplicatie van de FOD Volksgezondheid

voor de erkenning van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen. DE FOD Volksgezondheid baseert zich zij
zich op de door de Vlaamse gemeenschap afgeleverde erkenningen om aan de betrokken personen het visum
‘license to practise’ af te leveren (zie randnummer 38). De erkenningen worden ook door de FOD Volksgezondheid
gebruikt om lijsten aan te maken van de erkende beoefenaars van een gezondheidszorgberoep.

62.

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.
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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),
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.

De aanvraag vermeldt dat het agentschap ZG de gegevensuitwisseling zal vermelden op de website.

66.

De VTC kan akkoord gaan met deze vorm van transparantie.

67.

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

B.4. EXTERNE VERWERKERS EN DIENSTENINTEGRATOREN

68.

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

onderhoud van de LED.

69.

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

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.
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71.

Bij een overdracht via de webservice van het MAGDA-platform is geen interventie door de medewerker van

het Team Zorgberoepen van het agentschap ZG vereist. De webservice draagt de gevraagde gegevens rechtstreeks
over naar de e-Cad webapplicatie. De ontvangen gegevens zullen door een interne batchfunctie “batch webservice
LED” geïntegreerd worden in de webapplicatie e-Cad. De webapplicatie e-Cad wordt beschikbaar gesteld via het
internet. De toegang tot e-Cad verloopt via eID (eID module van Fedict) voor de medewerkers van het agentschap
ZG, waarbij het rijksregisternummer als uniek identificatienummer gebruikt wordt binnen het gebruikersbeheer van
e-Cad.

72.

Zolang de overdracht via de webservice niet operationeel is zullen de gevraagde gegevens overgedragen

worden onder de vorm van XML-bestanden. Deze bestanden worden dan via een beveiligde verbinding opgeladen
naar een beveiligde SFTP-server van het agentschap ZG. De op deze wijze ontvangen bestanden worden dan door
een super-user van het agentschap ZG opgeladen in de webapplicatie e-Cad waar een batchfunctie “batch student
upload” de gegevens integreert in de webapplicatie e-Cad. De toegang voor de super-users van het agentschap ZG
tot deze batchfunctie gebeurt via eID (eID module van Fedict), waarbij het rijksregisternummer als uniek
identificatienummer gebruikt wordt binnen het gebruikersbeheer van e-Cad.

B.5.1. Op het niveau van de aanvrager

73.

De VTC bepaalt dat de gegevens verkregen uit de LED ook door het agentschap ZG en de FOD

Volksgezondheid moeten beheerd worden conform de vereisten van artikel 16 WVP.

74.

Het agentschap ZG beschikt over een veiligheidsconsulent en een veiligheidsplan.

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

75.

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

Rijksregister. AHOVOKS beschikt ook over een veiligheidsplan.
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IV.

76.

BESLUIT

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

aan het agentschap Zorg en Gezondheid voor de doeleinden en onder de voorwaarden vermeld in deze
beraadslaging. De VTC staat daarbij toe het rijksregisternummer te gebruiken.

77.

De machtiging wordt verleend voor onbepaalde duur.

78.

De VTC bepaalt dat het agentschap Zorg en Gezondheid haar op de hoogte brengt wanneer de gevraagde

gegevens van de LED in de toekomst nodig zijn voor andere gezondheidszorgberoepen dan deze vermeld in
randnummer 35 van deze beraadslaging.

Voor de voorzitter,
Willem Debeuckelaere
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