Vlaamse Toezichtcommissie voor het
elektronische bestuurlijke
gegevensverkeer

Beraadslaging VTC nr. 09/2018 van
28 februari 2018

Betreft: Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van internaatleerlingen door
het agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi), het agentschap Jongerenwelzijn (JWZ) en het Vlaams
Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) aan het Gemeenschapsonderwijs (GO!) voor
beleidsonderzoek naar de internaten met permanente openstelling (IPO) en internaten Buitengewoon
Onderwijs (BuO) en het tehuis van het GO! te Kuurne.

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 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;

6.

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

7.

Gelet op de aanvraag, ontvangen per brief op 9 februari 2018;

8.

Gelet op de evaluatie van de beveiliging van AJW, ontvangen op 9 februari 2018;

9.

Gelet op de evaluatie van de beveiliging van VAPH, ontvangen op 18 juli 20171;

10.

Gelet op de evaluatie van de beveiliging van AgODi, ontvangen op 26 februari 20162;

11.

Gelet op de evaluatie van de beveiliging van GO!, ontvangen op 9 februari 2018;

12.

Gelet op de bespreking van het dossier op de vergadering van de VTC van 28 februari 2018;

13.

Beslist op 28 februari 2018, na beraadslaging, als volgt:

II.

ONDERWERP EN CONTEXT VAN DE AANVRAAG

14.

Deze aanvraag betreft de gegevens van leerlingen van het gemeenschapsonderwijs die ingeschreven zijn in

een (semi)internaatinstelling van het GO!, meer bepaald de instellingen die verbonden zijn aan een Medisch
Pedagogisch Instituut (MPI), aan een Instituut voor buitengewoon secundair onderwijs (IBSO), de Internaten
permanente openstelling en het tehuis voor opname van jongeren in het kader van hulp en bijstandsregeling te
Kuurne .

1

Beraadslaging VTC nr. 42/2017 van 22 november 2017

2

Beraadslaging VTC nr. 05/2016 van 2 maart 2016
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15.

Het GO! wenst van verschillende overheidsinstanties (AGODI, AJW, VAPH, GO!) gegevens over deze

internen met elkaar te verbinden (via het rijksregisternummer) om het nodige onderzoek te kunnen uitvoeren in het
kader van de gesprekken tussen Onderwijs en Welzijn omtrent het toekomstperspectief van deze internaten van het
GO!.

16.

Het doel van de opvraging betreft een inschalingsoefening om zicht te krijgen op de profielen van de

internen in de internaten buitengewoon onderwijs. De volgende gegevens worden uitgewisseld om een uitspraak te
doen over het profiel van elke interne die ingeschreven is in een internaat buitengewoon onderwijs van het GO! (het
autonome BuO-internaat, het tehuis, de internaten verbonden aan een Medisch Pedagogisch Instituut (MPI) of aan
een instituut voor buitengewoon secundair onderwijs (IBSO)): meer bepaald of de interne een indicatiestelling heeft,
en zo ja, dewelke (AJW, VAPH of beiden). In het geval dat de interne niet over een indicatiestelling beschikt, worden
het profiel van de interne opgevraagd via het CLB GO!.

17.

In het kader van de motie van 3 oktober 2012 en de regeerakkoorden van de vorige en de huidige

legislatuur wordt gewerkt aan een samenwerkingsverband tussen de beleidsdomeinen Onderwijs en Welzijn om de
internaatopvang van jongeren in het buitengewoon onderwijs te organiseren.

18.

In dit kader werd er eerder (schooljaar 2013/2014) een eerste inschalingsoefening gemaakt voor de

jongeren die verbleven in de toenmalige opvangcentra. Deze gegevensuitwisseling werd door de VTC gemachtigd bij
beraadslaging VTC nr. 25/2013.

III.

ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG

A.

19.

ONTVANKELIJKHEID

De gevraagde gegevens bevatten identificatiegegevens van de internaatleerlingen van het GO! (zie onder

B.2.1. voor de volledige lijst gegevens) en moeten bijgevolg beschouwd worden als persoonsgegevens in de zin van
artikel 1, §1, WVP. De gevraagde gegevens zullen niet altijd persoonsgegevens in de zin van artikel 1, § 1, WVP
betreffen daar zij soms louter informatie over rechtspersonen zullen bevatten. Er kan echter niet worden ontkend dat
deze gegevens in veel gevallen (onrechtstreeks) in verband kunnen gebracht worden met natuurlijke personen,
waardoor zij als persoonsgegevens dienen te worden gekwalificeerd.

20.

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

toepassing3.

3

Art. 3, §1 WVP.
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21.

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

persoonsgegevens door een instantie4 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.

22.

De gegevens worden opgevraagd bij het VAPH. Dit agentschap is opgericht bij decreet van 7 mei 2004 tot

oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen
met een handicap , binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Het agentschap is dus een
instantie, vermeld in artikel 4, §1, 2°, van decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en
valt dus onder het toepassingsgebied van artikel 8 van het e-govdecreet.

23.

De gegevens worden ook opgevraagd bij het agentschap JWZ. Dit agentschap is opgericht bij het besluit

van de Vlaamse Regering van 7 mei 2004 als een intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid,
binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Het agentschap Jongerenwelzijn is dus een instantie,
vermeld in artikel 4, §1, 2°, van decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en valt dus
onder het toepassingsgebied van artikel 8 van het e-govdecreet.

24.

Het GO! zal de gegevens van bovenvermelde instanties koppelen aan gegevens in eigen beheer. Het GO! is

een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid (VOI). De instelling is dus een instantie, vermeld in artikel 4, §1,
2°, van decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en valt dus onder het
toepassingsgebied van artikel 8 van het e-govdecreet.

25.

Tot slot worden ook gegevens opgevraagd bij AgODi. AgODi is een intern verzelfstandig agentschap zonder

rechtspersoonlijkheid binnen het Ministerie van Onderwijs en Vorming. Het is een instantie, vermeld in artikel 4, §1,

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.

4
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2°, decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en valt dus onder het toepassingsgebied
van artikel 8 van het e-govdecreet.

26.

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. 5

27.

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”.

28.

Het VAPH is bij Koninklijk besluit van 30 januari 1995 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 het
Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap samen gelezen met de beraadslaging van
het sectoraal comité van het Rijksregister RR 04/2010 van 17 februari 2010, gemachtigd het identificatienummer van
het Rijksregister te gebruiken voor het vervullen van taken in verband met de bevordering van de sociale integratie
van personen met een handicap in uitvoering van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern
verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

29.

Het AJWZ is bij beraadslaging RR nr. 37/2013 van 8 mei 2013 (voor het systeem Insisto) en beraadslaging

RR nr. 57/2013 van 10 juli 2013 (voor het systeem Domino) gemachtigd tot het de toegang tot de
informatiegegevens en van het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke
personen.

30.

AgODi werd gemachtigd bij 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. Daarnaast werd AgODi ook gemachtigd bij beraadslagingen B
RR 52/2008 en RR 01/2008.

31.

5

De VTC is derhalve bevoegd om voorliggende machtigingsaanvraag te behandelen.

Artikel 5 van de wet van 5 mei 2014 (B.S. 4 juni 2014).
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B.

TEN GRONDE

B.1. FINALITEITSBEGINSEL

32.

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:
33.

VAPH: Gegevens met betrekking tot de jeugdhulpverlening: Opvolgen van het traject van de minderjarige.

Welk aanbod werd geboden door de voorziening voor minderjarigen? Basis voor subsidiëring
De gegevens die door het VAPH verzameld worden, gebeuren in het kader van:
•

Besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 houdende erkenning en subsidiëring van
multifunctionele centra voor minderjarige personen met een handicap

•

Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1991 betreffende de indiening en afhandeling van de aanvraag
tot ondersteuning bij het Vlaams Agentschap 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 22 februari 2013 betreffende rechtstreeks toegankelijke hulp voor
personen met een handicap

•

Besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2017 over persoonsvolgende middelen voor minderjarige
personen met een handicap met dringende noden.

34.

AJW: Gegevens met betrekking tot de jeugdhulpverlening: Het gelopen traject voor de aanvraag niet

rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp om een beeld te hebben van de hulpverleningsgeschiedenis en het traject dat
binnen de niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp gelopen wordt om het traject van de jongere te kunnen blijven
opvolgen (art. 74, gelezen in samenhang met artikel 72, 18 t.e.m. 20 van het decreet integrale jeugdhulp).

AgODi: Het rijksregisternummer van de jongere, (voor)naam: Eenduidige identificatie van de aangemelde minderjarige.
Gegevens van de onderwijs-/internaatsinstelling en het CLB: voor een omvattend begrip van de schoolloopbaan van
het kind. De gegevens die door AgODi verzameld worden, gebeuren in het kader van:
•
•

de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving;
de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht 3 In dit besluit werd het agentschap
“Onderwijsdienstencentrum leeplichtonderwijs” genoemd. De naam werd gewijzigd bij besluit van de
Vlaamse Regering van 31 maart 2006;
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•
•
•
•
•
•

Artikel 39 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen
en de Gewesten;
het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997
het decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke onderwijskansen
het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap
het decreet van 4 juli 2008 betreffende de werkingsbudgetten in het secundair onderwijs en tot wijziging
van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 wat de werkingsbudgetten betreft
beraadslaging VTC nr. 03/2012 van 14 maart 2012 (oprichting databank DISICMUS)

Gegevens van de onderwijs-/internaatsinstelling en het CLB: De berekeningen van de omkadering van de internaten
GO! gebeuren op basis van de Codificatie, bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016 (Deel III artikelen III.1
t.e.m. III.45).

Doeleinde van de verdere verwerking:
35.

Het GO! is de inrichtende macht van het gemeenschapsonderwijs in Vlaanderen (bijzonder decreet 14 juli

1998). Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap streeft naar het bereiken van maximale leerwinst, een
totale persoonlijkheidsontwikkeling, actief burgerschap en individueel welbevinden. Zij focussen op wat mensen
verbindt en leren kinderen, jongeren en volwassenen samenleven over de grenzen van verschillen heen. Zo maken
ze van de school een betekenisvolle leer- en leefomgeving die bijdraagt tot een meer rechtvaardige samenleving: een
vrije democratie met actieve burgers waarin elke persoon gelijke kansen heeft om zich maximaal te ontplooien.

36.

De gegevens worden opgevraagd in het kader van de onderhandelingsgesprekken tussen Onderwijs en

Welzijn over de samenwerking en het toekomstperspectief van de internaten buitengewoon onderwijs van het GO!.
Het GO! wil een beeld krijgen van de profielen van de internen in de internaten buitengewoon onderwijs in het kader
van gesprekken rond financiering, zorgverlening, PVF, zorgcontinuüm en toekomstperspectief.
Motie Vlaams parlement
Motie van de dames Kathleen Deckx, Kathleen Helsen, Helga Stevens, Else De Wachter en Danielle Godderis-T’Jonck,
de heer Jos De Meyer en mevrouw Katrien Schryvers tot besluit van het op 3 oktober 2012 in plenaire vergadering
gehouden actualiteitsdebat over de onderfinanciering van de internaten voor buitengewoon onderwijs en de
opvangcentra in het Gemeenschapsonderwijs (GO!) Het Vlaams Parlement, …., “vraagt de Vlaamse Regering:

1° om de overheveling van de medisch-pedagogische instituten van het Gemeenschapsonderwijs (MPIGO) naar het
beleidsdomein Welzijn onmiddellijk te regelen met de bijbehorende omkadering en werkingsmiddelen;
2° een duidelijke positionering te bepalen van de betreffende instellingen in het welzijnslandschap;
3° de dringende behoeften, die desgevallend uit het rapport zullen blijken, op korte termijn op te lossen. “
Regeerakkoord 2014-2019

“Ook de regelgeving over de internaten is aan een grondige modernisering toe. De internaten moeten bij voorkeur
ondergebracht worden bij één beleidsdomein – onderwijs of welzijn – en krijgen een gelijke financiering en
omkadering die voor alle actoren transparant is.”
“Voor wat betreft de ondersteuning van de internaten bouwen we de verschillen tussen de netten af.”
Beleidsnota Onderwijs 2014/2019
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“3.3. Naar een meer eenvormig landschap voor internaten evolueren
Ik bouw, in nauwe samenwerking met mijn collega bevoegd voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, verder aan een
kader voor de residentiële opvang van jongeren. Ik voer samen met de inrichters van internaten een breed debat rond
een omvattend kader voor verblijf in onderwijs. Daarbij stel ik voorop dat gelijke situaties ook een gelijke behandeling
krijgen. Binnen het geheel van residentiële opvang van jongeren is er steeds sprake van drie functies die in wisselende
intensiteit aan bod komen: onderwijs, logies en begeleiding. Ik streef ook naar meer homogene bevoegdheden.
Specifiek voor de internaten buitengewoon onderwijs geef ik uitvoering aan de motie van het Vlaams Parlement van 3
oktober 201228 om te zorgen voor een kwaliteitsvol verblijf tijdens schoolvrije dagen.”
Beleidsnota Welzijn 2014/2019

“Tussen de beleidsdomeinen Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en Onderwijs bevinden zich vele relevante linken. We
streven, samen met de collega’s van Onderwijs, naar een doorgedreven afstemming tussen de beleidsprocessen die
bijdragen tot zowel het welbevinden als tot meer effectieve leer- en ontwikkelingsprocessen bij kinderen en jongeren.
Hiertoe brengen we dit beleidskruispunt in beeld. Samen met Onderwijs zorgen we voor afstemming, onder andere
inzake de vernieuwde visies ten aanzien van de ondersteuning van personen met een beperking en het onderwijs voor
kinderen met specifieke noden, de integrale jeugdhulp, de Huizen van het kind, de organisatie van de
leerlingenbegeleiding en het preventief gezondheidsbeleid.”
Beleidsbrief Onderwijs 2017-2018

“Ik maak een plan op voor de volgende schooljaren waarin ik specifiek aandacht heb voor de verhouding tussen IPO
en medisch pedagogisch instituten van het Gemeenschapsonderwijs (MPIGO) voor de doelgroep jongeren met een
welzijnsprofiel. In het plan worden ook de plaats binnen het de jeugdhulp voor de IPO, de effecten van
persoonsvolgende financiering (PVF) binnen het gehele concept en de subsidiëring en de verschillen in
personeelsregelgeving tussen Welzijn en Onderwijs geregeld.”

37.

De VTC is van oordeel dat de doeleinden in randnummer 35 e.v. welbepaald en uitdrukkelijk omschreven

zijn in de zin van artikel 4, §1, 2°, WVP.

38.

Aangaande de vereiste van verenigbaarheid met het oorspronkelijk doeleinde, wijst de VTC erop dat de

geplande verwerkingen, 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.

39.

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.

40.

Op basis van de oorspronkelijke doeleinden van de respectievelijke verwerkingen, kunnen de

internaatleerlingen verwachten dat deze gegevens uitgewisseld worden wanneer het de bedoeling is om de
betrokken internaten van het beleidsdomein Onderwijs naar het beleidsdomein Welzijn over te hevelen.
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41.

Er kan dus geoordeeld worden dat het doeleinde van de latere verwerking verenigbaar is met deze van de

oorspronkelijke verwerking.

42.

Niettemin moet wel rekening worden gehouden met de belangen van de betrokkenen. Vandaar dat de

vereisten van transparantie en beveiliging een doorslaggevende rol spelen (zie onder B.3 en B.5)

B.2. PROPORTIONALITEITSBEGINSEL

B.2.1. Aard van de gegevens

43.

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.

44.

De uitwisseling van persoonsgegevens verloopt in verschillende stappen:

- stap 1. AGODI stuurt een sjabloon met de rijksregisternummers van de ingeschreven internen door aan het VAPH
- stap 2. Het VAPH vult deze lijst aan met indicatiestellingen VAPH op basis van het rijksregisternummer en stuurt dit
bestand door naar AJW.
- stap 3. AJW vult deze lijst aan met indicatiestellingen AJW op basis van het rijksregisternummer en stuurt dit
bestand door naar AGODI.
- stap 4. AGODI vult de lijst aan met de volgende gegevens van de internen:
a.

gegevens van de onderwijsinstelling waar de jongeren onderwijs volgt

b.

gegevens van het internaat waar de jongeren verblijft

c.

gegevens van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) waaraan de onderwijsinstelling is
verbonden

d.

de internen die niet bekend zijn bij VAPH/AJW worden aangevuld met voornaam en naam, zodat
het GO! a.d.h.v. de naam het attest/type van de interne kan opzoeken via het CLB GO!.
en zendt de volledige lijst met aangevulde gegevens door aan het GO!.
- stap 5. Het GO! verwerkt al deze gegevens tot statistische informatie, zodat deze resultaten op de Stuurgroep
Transitie kunnen besproken worden.

45.

De mededeling van de volgende gegevens van de internaatleerlingen wordt gevraagd:

Stap 1:
Identificatiegegevens van de jongere
rijksregisternummer

Via het rijksregisternummer kunnen VAPH en JWZ nagaan
of de interne reeds een indicatiestelling heeft en zo ja, welk
profiel.
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GO!

kan

via

het

rijksregisternummer

de

persoon

identificeren als uniek en kan de leeftijd van de interne
bepalen in het kader van de zorgcontinuïteit.
Stap 2 en stap 3:

Tot welke jeugdhulp (rechtstreeks/niet
rechtstreeks) binnen integrale jeugdhulp heeft
de jongere toegang? En tot welk domein
behoort deze jeugdhulp: VAPH en/of AJW?

Om een zicht te krijgen op de profielen van de internen om
de inschalingsoefening te kunnen maken en om de
onderhandelingen tussen Welzijn en Onderwijs te kunnen
verder zetten.

Stap 4:

Instellingsnummer, naam en adres van de aan de
onderwijsinstelling waar de jongere onderwijs
volgt.

Om een zicht te krijgen hoe de profielen zich verhouden in
het onderwijslandschap

Instellingsnummer, naam en adres van de
internaatinstelling waar de jongere verblijft.
Instellingsnummer, naam en adres van het CLB
van het GO! waaraan de onderwijsinstelling
verbonden is.

Om een zicht te krijgen hoe de profielen zich verhouden in
het onderwijslandschap
Het GO! heeft zicht nodig op welk CLB verbonden is aan
welke onderwijsinstelling, zodat zij de gegevens van de
internen die niet bekend zijn bij VAPH/AJW kunnen
opvragen via het CLB GO!.
Aangezien de CLB GO! geen toegang hebben tot de
rijksregisternummers van de kinderen die zij begeleiden,
heeft het GO! naam/voornaam van de internen die niet
bekend zijn bij VAPH/AJW nodig om de correcte gegevens
(attest/type) via het CLB op te vragen.

Naam en voornaam van de internen die niet
bekend zijn bij VAPH/AJW

46.

De betrokken instellingen van het GO! zijn :

•

MPIGO/IBSOG/autonoom internaat (19): ‘Medisch-pedagogisch instituut van het

Gemeenschapsonderwijs’/’Instituut voor buitengewoon secundair onderwijs van het
Gemeenschapsonderwijs/autonoom internaat’ Aantal internen: 950
Het GO! heeft 16 internaten verbonden aan een school voor buitengewoon basisonderwijs (MPI) en 2 internaten
gehecht aan een school voor buitengewoon secundair onderwijs (IBSO). Al deze internaten vangen leerlingen op van
de beide niveaus. Er is ook een autonoom internaat buitengewoon onderwijs te Gavere.
De MPI en IBSO zijn conform de regelgeving, scholen voor respectievelijk buitengewoon basis- of secundair
onderwijs, met daaraan verbonden, een internaat. De school en het internaat vormen één pedagogisch-administratief
geheel. Het internaat organiseert verblijf en begeleiding op schooldagen.
•

Internaten permanente openstelling (IPO) (8): Aantal internen: 256

Dit zijn internaten met permanente openstelling, gehecht aan een MPI of zijn autonoom. Zij staan in voor de opvang
op schoolvrije dagen (vrijdagavond t.e.m. zondagnacht en de schoolvakanties) van de internen van het internaat
waaraan ze verbonden zijn.
•

Kuurne (1) : tehuis van het Gemeenschapsonderwijs dat instaat voor de opname van jongeren in het

kader van de hulp- en bijstandsregeling. Aantal internen: 60
Dit tehuis is internaat voor gewoon onderwijs dat permanent geopend is voor jongeren in het kader van de hulp- en
bijstandsregeling. Het aantal internen die niet vanuit de hulp- en bijstandsregeling komen is beperkt tot enkelingen.

VTC/M/2018/09/CV/RR

10

47.

In totaal gaat het om een 1000-tal jongeren.

48.

Op basis van de hierboven geanalyseerde elementen kan het gegeven worden beschouwd als relevant,

evenredig en niet buitensporig voor het doeleinde, vermeld in randnummer 35 e.v..

B.2.2. Bewaringstermijn van de gegevens

49.

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.

50.

De gegevens zullen bewaard worden gedurende 1 jaar. Binnen het jaar moet de oefening afgerond zijn.

51.

De VTC kan akkoord gaan met deze bewaringstermijn en wijst erop dat na deze periode de

persoonsgegevens bij de ontvanger moeten vernietigd worden.

52.

De VTC benadrukt dat de lijsten van gegevens bij de verschillende partijen onmiddellijk na doorgave aan de

volgende, zoals vermeld in de procedure in randnummer 44, dienen gewist te worden bij de doorgever.

B.2.3. Frequentie van de toegang

53.

De aanvrager wenst de gegevens eenmalig te ontvangen in het kader van de inschalingsoefening.

54.

De VTC kan akkoord gaan met de gevraagde frequentie.

B.2.4. Duur van de machtiging

55.

De machtiging wordt gevraagd voor één jaar.

56.

De VTC gaat akkoord met deze duur.

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

57.

Men vraagt de mededeling van de gegevens aan interne gebruikers.

58.

Binnen het GO! hebben 4 personen toegang tot de gevraagde gegevens (diensten van de Permanente

Ondersteuningscel, de Pedagogische Begeleidingsdienst en Onderwijsorganisatie en -personeel).
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59.

De Stuurgroep Transitie heeft enkel toegang tot de statistische gegevens die door het GO! worden

gegenereerd.

60.

Voor het GO! gelden inzake vertrouwelijkheid volgende wettelijke verplichtingen

- Artikel 458 Sw: Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die
uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval
dat zij geroepen worden om in rechte (of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval
dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en
met geldboete van honderd [euro] tot vijfhonderd [euro].

- Decreet van 1 december 1998 betreffende de Centra voor leerlingenbegeleiding:
“Art. 10. Het centrum legt voor elke leerling voor wie een begeleiding wordt gestart, één multidisciplinair dossier aan. De regering
bepaalt de regels voor de samenstelling, het bijhouden en de vernietiging van het leerlingdossier, evenals de procedure voor de
raadpleging en voor de overdacht van het dossier. Ze houdt hierbij rekening met de geldende regels inzake het beroepsgeheim, de
deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Art. 11. Gezien de multidisciplinaire werking van het centrum, behoort het tot de verantwoordelijkheid van ieder personeelslid om
de andere disciplines bij de werking te betrekken. Zonder deze multidisciplinaire werking in het gedrang te brengen moeten alle
personeelsleden het beroepsgeheim respecteren.”
“Art. 36. Het centrum heeft recht op de relevante informatie die over de leerlingen in de school aanwezig is en de school heeft recht
op de relevante informatie over de leerlingen in begeleiding. Ze houden allebei bij het doorgeven en het gebruik van deze informatie
rekening met de geldende regels inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.”

- Individuele verklaring betreffende de geheimhouding i.k.v. beroepsgeheim ondertekend door de leden van het CLB.

61.

De VTC wijst erop dat de toegang mag enkel verleend worden voor het werkgebied en de taken waarvoor

de medewerkers bevoegd zijn.

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),
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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 aanvrager vermeld dat ouders en leerlingen worden op de hoogte gebracht overeenkomstig de

bepalingen van het Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp van
7/05/2004, Hoofdstuk V. Rechten van de minderjarige (recht op informatie en duidelijke communicatie).

65.

De VTC vraagt dat de betrokken entiteiten de mededeling van deze gegevensuitwisseling meedelen op hun

website.

B.4. EXTERNE VERWERKERS EN DIENSTENINTEGRATOREN

66.

Voor AgODi biedt HB-plus de dienst AMaaS (Applicatie Management as a Service) aan. HB-plus applicatie

management diensten laten toe om toepassingen volledig in beheer te geven bij de ICT-dienstverlener tegen een
duidelijke en volledige beschikbaarheidsgarantie. Toepassing, middleware en onderliggende infrastructuurlagen
worden end-to-end beschikbaar gehouden tegen een vaste eenheidsprijs per maand. AMaaS omvat het beheer van
de toepassing, optioneel met software onderhoud voor wijzigingen aan de toepassing, opties voor extra monitoring,
beveiliging of bedrijfscontinuiteit (DRP/BCP) en bijhorende componenten qua netwerk, beveiliging, beheer, toegang
op afstand, monitoring en servicedesk, opslag en back-up. Alle licenties, beheersactiviteiten en -systemen en
onderhoudscontracten zijn inbegrepen in de dienst.

67.

De VTC herinnert er aan dat ingeval er toch sprake zou zijn van onderaanneming, de privacywet aan iedere

verantwoordelijke voor de verwerking oplegt om zijn relatie met externe verwerker te omkaderen met een
overeenkomst die voldoet aan de voorschriften van artikel 16, §1, WVP.

B.5. BEVEILIGING

68.

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

richtsnoeren informatieveiligheid6.

69.

De gevraagde gegevens worden door alle betrokken diensten verzonden via versleutelde encryptie.

70.

De VTC bepaalt dat de sleutel via een ander kanaal moet bezorgd worden.

6

http://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/richtsnoeren_informatiebeveiliging_0.pdf
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71.

De gegevens die door het GO! worden gegenereerd zal in de vorm van statistische informatie ter

beschikking gesteld worden aan de Stuurgroep Transitie. 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.

72.

VAPH heeft een veiligheidsconsulent aangesteld. Deze persoon is gekend bij het sectoraal comité van de

Sociale Zekerheid en de Gezondheid.7 VAPH voldoet aan de minimale normen van het netwerk van de KSZ.8

73.

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 doorgelicht.

74.

De veiligheidsconsulent van het Beleidsdomein Onderwijs en Vorming (waaronder AgODi) is gekend bij het

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid en bij de VTC. Uit de vroeger meegedeelde
stukken blijkt dat er voor het beleidsdomein een veiligheidsplan en een veiligheidsbeleid is.

75.

GO! heeft een veiligheidsconsulent aangesteld. Voor de aanstelling van deze persoon werd een gunstig

advies verleend door de VTC. Het GO! beschikt over een veiligheidsplan.

7
8

Advies nr. 02/05 van 4 juni 2002.
Advies nr. 10/012 van 2 maart 2010.
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IV.

BESLUIT

76.

De VTC machtigt het VAPH, AJWZ en AgODi om de gevraagde persoonsgegevens mee te delen aan het GO!

voor de doeleinden en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging. Het gebruik van het Rijksregisternummer
wordt hierbij toegestaan.

77.

Deze machtiging wordt verleend voor de periode van 1 jaar en eindigt op 28 februari 2019.

78.

De VTC wijst op het wissen van de gegevens, vermeld in randnummer 52.

79.

De VTC wijst op het opzetten van een beveiligde overdracht van persoonsgegevens, vermeld in

randnummers 68-69.

80.

De VTC bepaalt dat de betrokken entiteiten voorzien in de mededeling van deze gegevensoverdracht op hun

website.

De Voorzitter,
Willem Debeuckelaere
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