Informatieveiligheidscomité
Kamer sociale zekerheid en gezondheid
IVC/KSZG/20/522

BERAADSLAGING NR. 16/051 VAN 17 MEI 2016, LAATST GEWIJZIGD OP 1
DECEMBER 2020, BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS
DIE DE GEZONDHEID BETREFFEN DOOR HET VLAAMS AGENTSCHAP
PERSONEN MET EEN HANDICAP AAN DE AFDELING ZORGINSPECTIE
GEHANDICAPTENZORG EN KINDEROPVANG IN HET KADER VAN ZIJN
INSPECTIEOPDRACHTEN
De kamer Sociale Zekerheid en Gezondheid van het Informatieveiligheidscomité (hierna: “het
Comité”),
Gelet op de verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad
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 of GDPR);
Gelet op de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met
betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens;
Gelet op de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, in
het bijzonder artikel 114, gewijzigd bij de wet van 25 mei 2018;
Gelet op de wet van 13 december 2006 houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid, in
het bijzonder artikel 42, § 2, 2° a), gewijzigd bij de wet van 5 september 2018;
Gelet op de wet van 5 september 2018 tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en tot
wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van verordening (EU) 2016/679 van 27 april
2016 van het Europees Parlement en de Raad 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, inzonderheid artikel 97;
Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 37;
Gelet op de wet van 21 augustus 2008 houdende oprichting en organisatie van het eHealthplatform;
Gelet op de machtigingsaanvraag vanwege het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
afdeling Zorginspectie van de Vlaamse overheid;
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Gelet op het auditoraatsrapport van het eHealth-platform van 29 april 2016 en 25 november 2020;
Gelet op het verslag van de heer Bart Viaene.
Beslist op 1 december 2020, na beraadslaging, als volgt:

I.

ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1.

De afdeling Zorginspectie Gehandicaptenzorg en Kinderopvang van het Departement
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse overheid heeft de wettelijke opdracht
om:
- toezicht te houden op de door de regelgeving gestelde eisen in de gehandicaptenzorg en
kinderopvang in Vlaanderen;
- concrete beleidsadvisering te verlenen op basis van inspectievaststellingen;
- een beeld te schetsen van een hele sector op basis van inspectievaststellingen.

2.

Met deze opdracht dient deze afdeling een bijdrage te leveren aan:
- het verbeteren van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening van de voorzieningen;
- het rechtmatig besteden van overheidsmiddelen;
- een optimale beleidsvoorbereiding en –evaluatie.

3.

Het Team Gehandicaptenzorg binnen de afdeling Zorginspectie oefent toezicht op
voorzieningen die erkend en gesubsidieerd worden door het Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap (VAPH) en op de aanwending van overheidsmiddelen bij
begunstigden door het toezicht op het persoonlijk assistentiebudget (PAB), het
persoonsvolgend budget (PVB)1 en het individuele materiële bijstand2 (IMB). Deze
inspecties gaan door thuis bij de persoon met een handicap en dus niet binnen een
professionele omgeving. Deze inspecties gaan steeds aangekondigd door (via brief of
telefoon). De betrokkene krijgt per brief de nodige uitleg over het doel van de inspectie en
de documenten en/of hulpmiddelen die zij moeten ter beschikking houden. De inspectie gaat
over een correct gebruik van de door het VAPH toegekende budget.

4.

De inspectiebezoeken dienen goed te worden voorbereid om het bezoek op de meest
efficiënte wijze te laten verlopen en om de begunstigde zo weinig mogelijk te belasten.
Daarom bestaan momenteel volgende geautomatiseerde gegevensstromen:
- wat de begunstigden van een PAB en PVB betreft, deelt het VAPH de volgende gegevens
mee aan het Team Gehandicaptenzorg, via Magda:
o het INSZ-nummer
o persoonsgegevens m.b.t. de gehandicapte: naam en voornaam, adres,
telefoonnummer, geboortedatum, overlijdensdatum, startdatum van het contract
en het soort budget (PAB of PVB);

1

PAB en PVB zijn budgetten dat het VAPH toekent om de assistentie van een persoon met een handicap thuis, op school of op het
werk te organiseren en te financieren.
2 IMB is de verzamelnaam voor alle financiële tegemoetkomingen die het VAPH voorziet voor aanpassingen en hulpmiddelen die
een persoon met een handicap nodig heeft in zijn leefsituatie.
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o gegevens i.v.m. het PAB en PVB budget: jaartal PAB budget, budget,
budgetherziening, startdatum herziening, werkkapitaal (PAB) en terugvorderbaar
voorschot (PVB), vrij besteedbaar budget (PVB), beschermingsmaatregel,
informatie over zorg en ondersteuning: gebruikte zorgvorm, naam organisatie,
frequentie, overeenkomsten (aanbieder, soort en inhoud);
o gegevens i.v.m. het PVB budget: startdatum PAB (als overgang van PAB naar
PVB).
- wat de begunstigden van een IMB betreft, deelt het VAPH de volgende gegevens mee
aan het Team Gehandicaptenzorg, via Magda:
o de erkenningsstatus en de begindatum erkenning;
o persoonsgegevens mbt de gehandicapte: naam, voornaam, adres, wettelijke
vertegenwoordigers,
voorlopige
bewindvoerders,
geboortedatum,
overlijdensdatum, stoornis (code, naam) en hulpmiddelen (code, naam,
omschrijving, gevraagd bedrag, toestand, inhoud beslissing, datum beslissing,
lopende procedure, facturen met referentie, bedrag, betaalbaar, betaalstatus,
factuurdatum), multidisciplinair team (opgesteld verslag).
- Het VAPH deelt via Magda een lijst met alle PAB-, PVB-, en IMB-dossiers met INSZnummer mee aan het Team Gehandicaptenzorg. Team Gehandicaptenzorg heeft het
INSZ-nummer nodig om de opvraging van het te inspecteren dossier te doen in Magda.
Tot op heden werkt Team Gehandicaptenzorg met het Vlaams Fondsnummer maar dit
wordt door het VAPH vervangen door het INSZ-nummer als unieke identificatie.
- Uit het cliëntdossier (“Mijn VAPH”) deelt het VAPH volgende persoonsgegevens mee
aan het Team Gehandicaptenzorg: vlafo-nummer en INSZ-nummer, naam en voornaam
van de gebruiker, code ernst handicap, contactgegevens van de gebruiker en andere
contactpersonen, gebruikte hulpmiddelen, goedkeuring gebruik zorgvoorzieningen,
gebruikte zorgvoorzieningen, toegekend budget, ingebrachte kosten, facturen voor IMB,
PAB en PVB contracten, briefwisseling tussen VAPH en gebruiker, registratie op
wachtlijst.
- Volgende gegevens worden gemaild van het VAPH naar het Team Gehandicaptenzorg
(geëncrypteerd):
o extra informatie voor het maken van een inspectieplanning die ook toelaat om
risicogestuurd te inspecteren: naam en voornaam PAB- of PVB-gerechtigde,
startdatum,
adresgegevens,
geboortedatum,
INSZ-nummer,
budget,
budgethouder,
gezinssamenstelling
PABof
PVB-gerechtigde,
tegemoetkomingen met invloed op PAB of PVB, multidisciplinair team,
bijstandsorganisaties, lopende assistentie: naam actieve assistent, gebruiker van
ander VAPH aanbod namelijk door VAPH erkende voorzieningen, aantal
contracten, onderbenutting/overschrijding budget, vrijwilligersorganisaties
waarmee gewerkt wordt en andere relevante informatie om de inspectieplanning
te maken;
o mails met inschalingsverslagen: naam, adres, personen die deelnamen aan
opmaak verslag, hulpmiddelen, diploma, werk, beschrijving functioneren,
gezondheidsproblemen inwonende familieleden, stoorniscode en naam handicap,
functiestoornissen, Barthel score, Elida score;
o mails met kostenstaten mbt aanwending van assistentiebudgetten: naam,
voornaam, en gemaakte kosten.
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II.

BEVOEGDHEID

5.

Ingevolge artikel 42, § 2, 3° van de wet van 13 december 2006 houdende diverse bepalingen
betreffende gezondheid
is de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het
informatieveiligheidscomité bevoegd voor het verlenen van een principiële machtiging met
betrekking tot elke mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen.

6.

De beoogde mededeling van persoonsgegevens tussen het VAPH en de Zorginspectie
omvatten eveneens de beschrijving van de handicap en mogelijke gezondheidsproblemen.
Het comité is bijgevolg bevoegd om zich uit te spreken over deze machtigingsaanvraag.

III

BEHANDELING

A.

TOELAATBAARHEID

7.

De verwerking van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen is in principe verboden,
overeenkomstig artikel 9, § 1, van de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het
Europees Parlement en de Raad 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 genoemd).

8.

Het verbod is echter niet van toepassing wanneer de verwerking noodzakelijk is voor
doeleinden van preventieve of arbeidsgeneeskunde, voor de beoordeling van de
arbeidsgeschiktheid van de werknemer, medische diagnosen, het verstrekken van
gezondheidszorg of sociale diensten of behandelingen dan wel het beheren van
gezondheidszorgstelsels en -diensten of sociale stelsels en diensten, op grond van Unierecht
of lidstatelijk recht, of uit hoofde van een overeenkomst met een gezondheidswerker en
behoudens de in lid 3 genoemde voorwaarden en waarborgen.3

9.

De toekenning van een PAB, IMB en PVB wordt geregeld respectievelijk bij Besluit van de
Vlaamse regering van 15 december 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden voor
toekenning van een persoonlijk 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; Decreet van 25 april 2014 houdende de
persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot hervorming van de
wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap;
Besluit van de Vlaamse regering van 24 juni 2016 over de besteding van het budget voor
niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een
handicap en over organisatiegebonden kosten voor vergunde zorgaanbieders en het Besluit
van de Vlaamse regering van 24 juni 2016 houdende het vergunnen van aanbieders van nietrechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor personen met een handicap.

10.

De opdrachten van de afdelingen Zorginspectie Gehandicaptenzorg en Kinderopvang
worden opgelegd bij Besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 betreffende de

3

Art. 9 lid 2 h) GDPR
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inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van agentschappen in het beleidsdomein
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en betreffende de wijziging van regelgeving met
betrekking tot dat beleidsdomein. Artikel 3, §2 bepaalt dat het departement tot taak heeft het
controleren, toetsen, checken, vaststellen van het concrete functioneren van de doelgroep,
(…), met het oog op het evalueren ten overstaan van de normen en dit in het kader van een
vergunnings-, attesterings- of erkenningsprocedure of in het kader van zijn autonome
voortgangscontroleopdracht. De doelgroep betreft, zoals benoemd in artikel 2, §2, 2° van
voormeld Besluit van de Vlaamse Regering, enerzijds de erkende voorzieningen en
anderzijds de begunstigden van individuele tegemoetkomingen die door het departement of
een agentschap van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin rechtstreeks
worden uitgekeerd.
11.

Specifiek wat het PAB betreft, voorziet voormeld Besluit van de Vlaamse regering van 15
december 2000, in de mogelijkheid van het uitvoeren van controles ter plaatse door het
bevoegde agentschap (art. 19 en 19bis).

12.

Bovendien bepaalt artikel 5 § 2 van het decreet van 19 januari 2018 houdende het
overheidstoezicht in het kader van het gezondheids- en welzijnsbeleid dat de inspecteurs en
de deskundigen, vermeld in artikel 7, § 1, 7°, het recht hebben om voor de uitoefening van
hun toezichtsopdracht persoonsgegevens, waaronder gevoelige gegevens, te verwerken.

13.

Het comité is van oordeel dat de mededeling van persoonsgegevens van de begunstigden
door het VAPH aan het Team Gehandicaptenzorg van de Zorginspectie wel degelijk
noodzakelijk is om de wettelijke opdrachten van de Zorginspectie op een adequate wijze te
kunnen realiseren én om de besteding van de (beperkte) financiële budgetten voor de
toekenning van de PAB, PVB en IMB op de meest doeltreffende en rechtvaardige wijze te
kunnen realiseren.

B.

FINALITEIT

14.

Krachtens artikel 5 van de AVG is de verwerking van persoonsgegevens enkel toegelaten
voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden

15.

Het wettelijk kader van de uitvoering van de inspectiebezoeken werd reeds uiteengezet in
randnummer 10.

16.

De beoogde mededeling van persoonsgegevens heeft specifiek tot doel om de
inspectiebezoeken voor PAB, PVB en IMB goed voor te bereiden en om de begunstigde zo
weinig mogelijk te belasten. Zodoende wordt vermeden dat reeds gekende gegevens
nogmaals bij de betrokkenen moeten worden opgevraagd. De betrokkenen hebben hun
verhaal vaak tot in den treure moeten herhalen, waardoor ze (terecht) een zekere voorkennis
bij de Zorginspectie verwachten. Bovendien laat het toe om pijnlijke vragen omtrent de
handicap te vermijden. Deze informatie is echter wel belangrijk om een inspectiebezoek
correct te laten verlopen, doordat bijvoorbeeld kan ingeschat worden of een gesprek mogelijk
is, of er gedragsproblemen zijn (agressie), en zo meer. Een inspectiebezoek kan
zenuwachtigheid bij de betrokkenen veroorzaken. De Zorginspectie houdt eraan om het
bezoek in een constructieve en rustige sfeer te laten verlopen maar ook het bezoek niet langer
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te laten duren dan nodig. De persoonlijke assistent die aanwezig is bij het bezoek, moet ook
worden betaald.
17.

Een deel van de persoonsgegevens wordt meegedeeld om het risicogestuurd inspecteren van
het PAB mogelijk te maken. De zorginspectie werkt criteria uit om een risicoselectie te
maken uit een lijst van actieve PAB-ers, PVB-ers en IMB-ers. Er wordt getracht om de
toezichtlast voor de gebruikers te beperken door deels te focussen op begunstigden van grote
budgetten en/of duurdere hulpmiddelen, deels op basis van specifieke informatie m.b.t. de
begunstigden (bijvoorbeeld signalen over mogelijke maatschappelijke isolering van
begunstigden, mogelijk niet aangepaste hulpmiddelen, mogelijke malversaties bij
leveranciers van hulpmiddelen).

18.

Persoonsgegevens mogen niet verder worden verwerkt op een wijze die, rekening houdend
met alle relevante factoren, met name met de redelijke verwachtingen van de betrokkene en
met de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, onverenigbaar is met die
doeleinden.

19.

De persoonsgegevens werden oorspronkelijk ingezameld in het kader van de verwerking van
de aanvraag tot een PAB, PVB of IMB. De mededeling heeft de organisatie van de inspectie
van de toekenning van een PAB, PVB of IMB tot doel, een opdracht die zoals hoger
beschreven bij Besluit van de Vlaamse regering wordt voorzien. Bovendien worden de
betrokkenen bij toekenning van budgetten en hulpmiddelen op de hoogte gesteld van het feit
dat inspecties horen bij het ontvangen van budgetten en hulpmiddelen ten laste van de
Vlaamse overheidsmiddelen, in casu van het VAPH. De betrokkenen mogen dan ook
redelijkerwijze verwachten dat hun persoonsgegevens worden doorgegeven aan de dienst van
de Vlaamse overheid die belast is met het uitvoeren van inspecties.

20.

Het comité stelt vast dat de beoogde verwerking van persoonsgegevens wel degelijk voldoet
aan welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden,

C.

PROPORTIONALITEIT

21.

Persoonsgegevens dienen toereikend, terzake dienend en niet overmatig te zijn, uitgaande
van de doeleinden waarvoor zij worden verkregen of waarvoor zij verder worden verwerkt.4

22.

De persoonsgegevens die aan het Team Gehandicaptenzorg worden meegedeeld moeten hen
toelaten om de inspectiebezoeken grondig voor te bereiden en de reeds geregistreerde
informatie maximaal te hergebruiken teneinde te voorkomen bij de betrokkenen dezelfde
informatie nogmaals te moeten opvragen (zie beschrijving doeleinde in randnummers 16).
Bovendien tracht de Zorginspectie door risicogestuurd inspecteren een efficiëntere inspectie
te realiseren. In dat opzicht acht het comité de beschreven persoonsgegevens (identificatieen contactgegevens van de betrokkene, gegevens ivm de toekenning en besteding van het
PAB, PVB en IMB, gegevens ivm de handicap en inschalingsverslagen) proportioneel.

4

Artikel 5 van de AVG.
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23.

Wat het Rijksregisternummer betreft, is de Zorginspectie gemachtigd om het nummer te
gebruiken bij beraadslaging RR nr. 09/2010 van 24 maart 2010 voor het gebruikersbeheer
van het project Modular en bij beraadslaging RR nr. 66/2011 van 14 december 2011 tot
uitbreiding van de beraadslaging RR nr. 34/2011 van 18 mei 2011 in het licht van het project
Modular.

24.

Persoonsgegevens moeten worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de
betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de doeleinden waarvoor de
persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk is.

25.

Inspectieverslagen worden 10 jaar bewaard alvorens vernietigd te worden. Een inspectie is
slechts een momentopname. De voorbereidende documenten worden slechts bewaard voor
een periode van 3 jaar waarna ze worden vernietigd. Na opmaak van het inspectieverslag
verliezen ze hun administratief nut, doch worden best nog enige tijd bewaard om er eventueel
naar te kunnen teruggrijpen. Het comité gaat akkoord met deze bewaartermijnen.

26.

Rekening houdend met de doeleinden is het comité van oordeel dat de beoogde mededeling
toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.

D.

TRANSPARANTIE

27.

Overeenkomstig artikel 14 van de AVG verstrekt de verwerkingsverantwoordelijke de
betrokkene de nodige informatie wanneer persoonsgegevens niet van de betrokkene zijn
verkregen.

28.

Deze bepaling geldt echter niet wanneer het verkrijgen of verstrekken van de gegevens
uitdrukkelijk is voorgeschreven bij Unie- of lidstatelijk recht dat op de
verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en dat recht voorziet in passende
maatregelen om de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te beschermen

29.

Het comité heeft hoger reeds vastgesteld dat de mededeling van de persoonsgegevens door
het VAPH aan de Zorginspectie kadert in de wettelijke opdrachten van deze laatste.
Bovendien worden alle betrokkenen ingelicht bij de toekenning van budgetten en
hulpmiddelen dat inspecties kunnen worden uitgevoerd bij het ontvangen van budgetten en
hulpmiddelen ten laste van Vlaamse overheidsmiddelen, in casu van het VAPH. De
betrokkenen mogen redelijkerwijze verwachten dat dit betekent dat bepaalde
persoonsgegevens worden uitgewisseld tussen de bevoegde administraties.

30.

Het comité oordeelt bijgevolg dat de aanvraag voldoet aan de transparantie-eisen.

E.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

31.

De aanvrager moet, overeenkomstig art. 5, f) van de GDPR, alle gepaste technische en
organisatorische maatregelen treffen die nodig zijn voor de bescherming van de
persoonsgegevens. Deze maatregelen moeten een passend beveiligingsniveau verzekeren,
rekening houdend, enerzijds, met de stand van de techniek terzake en de kosten voor het
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toepassen van de maatregelen en, anderzijds, met de aard van de te beveiligen gegevens en
de potentiële risico's.
32.

Overeenkomstig art. 9, lid 3 van de GDPR mogen persoonsgegevens betreffende de
gezondheid enkel worden verwerkt onder het toezicht en de verantwoordelijkheid van een
beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg. Zorginspectie bevestigt dat in 2016 inspecteurartsen en/of verpleegkundigen in dienst treden zodat de persoonsgegevens onder hun toezicht
en verantwoordelijkheid zullen worden verwerkt.

33.

Om de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevensverwerking te garanderen, moet
iedere instelling die persoonsgegevens bewaart, verwerkt of meedeelt maatregelen nemen in
de volgende elf actiedomeinen die betrekking hebben op de informatieveiligheid:
veiligheidsbeleid; aanstelling van een informatieveiligheidsconsulent; organisatorische en
menselijke aspecten van de veiligheid (vertrouwelijkheidsverbintenis van het personeel,
regelmatige informatieverstrekking en opleidingen ten behoeve van het personeel inzake
bescherming van de privacy en veiligheidsregels); fysieke veiligheid en veiligheid van de
omgeving; netwerkbeveiliging; logische toegangs- en netwerkbeveiliging; loggings,
opsporing en analyse van de toegangen; toezicht, nazicht en onderhoud; systeem van beheer
van de veiligheidsincidenten en de continuïteit (backup-systemen, fault tolerance-systemen,
…) en documentatie5.

34.

De gegevens betreffende de IMB, PVB en PAB worden door VAPH aan de Zorginspectie
bezorgd via Magda. Wat de toegang tot de webapplicatie ‘Mijn VPAH’ betreft, worden de
betrokken medewerkers eveneens als gebruikers toegevoegd waarbij de authenticatie, zoals
voor burgers, verloopt aan de hand van de eID. De gegevens die niet beschikbaar zijn Magda
of in ‘Mijn VAPH’ worden verzonden via geëncrypteerd bestand, door middel van zippen en
wachtwoordbeveiliging (AES256).

35.

De aanvrager verklaart verder dat de volgende voorwaarden vervuld zijn:
-

-

5

Een informatieveiligheidsconsulent werd aangeduid op het niveau van de instelling;
De risico’s die de verwerkte persoonsgegevens lopen, werden geëvalueerd en de daarmee
verbonden beveiligingsbehoeften werden vastgesteld;
Er werd een geschreven document (het beveiligingsbeleid) opgesteld waarin de
strategieën en de weerhouden maatregelen voor gegevensbeveiliging worden
omschreven;
Alle mogelijke dragers die de verwerkte persoonsgegevens bevatten, werden
geïdentificeerd;
De interne en externe personeelsleden die bij de verwerking van persoonsgegevens
betrokken zijn, werden ten aanzien van de verwerkte gegevens ingelicht over de
vertrouwelijkheids- en beveiligingsverplichtingen die voortvloeien zowel uit de
verschillende wettelijke vereisten als uit het beveiligingsbeleid;

“Referentiemaatregelen voor de beveiliging van elke verwerking van persoonsgegevens”, document opgesteld
door de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.
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-

-

-

-

-

-

Er werden passende veiligheidsmaatregelen genomen om een niet-gemachtigde of
onnodige fysieke toegang te verhinderen tot de dragers die verwerkte persoonsgegevens
bevatten;
De noodzakelijke maatregelen werden genomen om elke fysieke schade die de verwerkte
persoonsgegevens in gevaar zouden kunnen brengen, te verhinderen;
De verschillende netwerken gekoppeld aan de apparatuur die de persoonsgegevens
verwerkt, zijn beschermd;
Er werd een actuele lijst opgemaakt van de verschillende bevoegde personen die in het
kader van de verwerking toegang hebben tot de persoonsgegevens. Het comité mocht een
limitatieve lijst van medewerkers met toegang tot de gecodeerde persoonsgegevens
ontvangen;
Er werd een mechanisme voor toegangsmachtiging ontwerpen zodat de verwerkte
persoonsgegevens en de verwerkingen die betrekking hebben op deze gegevens
uitsluitend toegankelijk zijn voor personen en toepassingen die daartoe uitdrukkelijk
gemachtigd zijn;
Er werd een informatiesysteem ontworpen dat permanente logging, opsporing en analyse
mogelijk maakt van de toegang die personen en logische entiteiten gehad hebben tot de
verwerkte persoonsgegevens;
Er is in voorzien dat de geldigheid en de doeltreffendheid in de tijd van de ingestelde
organisatorische en technische maatregelen worden gecontroleerd ter garantie van de
beveiliging van de persoonsgegevens;
Er is in urgentieprocedures bij beveiligingsincidenten waarbij persoonsgegevens
betrokken zijn, voorzien;
De aanvrager beschikt over een bijgewerkte documentatie betreffende de verschillende
genomen beheersmaatregelen ter bescherming van persoonsgegevens en de verschillende
verwerkingen die er betrekking op hebben.
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Om deze redenen, verleent
de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité
overeenkomstig de modaliteiten van deze beraadslaging, een machtiging voor de mededeling van
persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door het Vlaams Agentschap Personen met een
Handicap aan de afdeling Zorginspectie Gehandicaptenzorg en Kinderopvang in het kader van zijn
inspectieopdrachten.

Bart VIAENE
Voorzitter
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