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Betreft: Verlenging van de machtiging nr. VTC/30/2016 van de meedeling van persoonsgegevens door 

het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) en Agentschap voor Hoger Onderwijs, 

Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan de Vlaamse Universiteiten en 

Hogescholen Raad (VLUHR) in het kader van het exploitatieinstrument Columbus ter versterking van het 

studiekeuzeproces naar het hoger onderwijs. 

 

 

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 decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer zoals 

gewijzigd door het decreet houdende de aanpassing van de decreten aan de verordening (EU) 2016/679 van het 

Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband 

met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van 

richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (AVG-decreet), inzonderheid artikel 188; 

 

4. Gelet op de Verordening (Eu) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad Van 27 april 2016 

betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en 

betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna AVG); 
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5. Gelet op de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen (hierna 

"WRR");  

 

6. Gelet op de wet van 5 mei 2014 houdende verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling 

in de werking van de diensten en instanties die behoren tot of taken uitvoeren voor de overheid en tot 

vereenvoudiging en gelijkschakeling van elektronische en papieren formulieren (hierna “wet van 5 mei 2014”), 

inzonderheid artikel 5; 

 

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 tot verlenging van de machtiging nr. VTC/30/2016 van de VLUHR (VLIR en VLHORA) 

enerzijds en van AgODi en AHOVOKS anderzijds, ontvangen per mail op 19 juni 2018; 

 

9. Gelet op de bespreking van het dossier op de vergadering van de VTC van 20 juni 2018; 

 

10. Beslist op 20 juni 2018, na beraadslaging, als volgt: 

 

 

II. ONDERWERP EN CONTEXT VAN DE AANVRAAG 

 

11. De Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad, afgekort VLUHR, is conform de onderwijsdecreten 

gezamenlijk opgericht door alle Vlaamse spelers in het Hoger Onderwijs. De stichtende leden zijn de 6 universiteiten 

verenigd in de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR), de 21 hogescholen verenigd in de Vlaamse Hogescholen Raad 

(VLHORA) en de 5 associaties. 

 

12. Via het ministerieel besluit van 25 april 2016 gaf minister Crevits aan de VLUHR de opdracht om het 

exploratie-instrument Columbus te ontwikkelen, te implementeren en op te volgen. Columbus wordt het verplicht, 

maar niet-bindende exploratie-instrument ter versterking van het studiekeuzeproces naar het hoger onderwijs. 

 

13. Op 14 september 2016 verleende de Toezichtcommissie een machtiging tot mededeling van 

persoonsgegevens door AGODI en AHOVOKS aan de VLUHR in het kader van het exploratie-instrument Columbus 

(VTC/M/2016/30, als bijlage). 

 

14. Deze machtiging werd verleend tot 31 december 2018. Op het moment van de machtigingsaanvraag was dit 

de voorziene einddatum van de ontwikkeling van het instrument. 
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15. Intussen werd in functie van de ontwikkeling van Columbus een beheersovereenkomst met de VLUHR 

afgesloten en werd de ontwikkelfase verlengd tot 31 december 2019. De beheersovereenkomst werd als bijlage bij 

de aanvraag gevoegd. 

 

16. Er werd een verlenging gevraagd van bovenvermelde machtiging met 1 kalenderjaar, dus tot 31 december 

2019. 

 

17. Overwegende dat er geen bezwaren zijn voor de verlenging van de machtiging met één jaar. 

 

III. BESLUIT 

 

18. De VTC verlengt de termijn van de machtiging nr. VTC/30/2016 tot 31 december 2019. 

 
 
De voorzitter, 

 

 

Geert Mareels 


