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1. ALGEMENE INLEIDING  
 
De Privacywet is de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. 
Deze wet wil de burger beschermen tegen misbruik van zijn persoonlijke gegevens. Zowel 
de rechten en de plichten van de persoon wiens gegevens verwerkt worden als de rechten 
en plichten van de verwerker zelf zijn in de Privacywet vastgelegd. 
 
De Privacywet werd een aantal malen grondig aangepast. 
 
Deze wet werd o.a. aangepast omdat er een Europese richtlijn werd goedgekeurd. Deze 
richtlijn streefde ernaar om de regels over de bescherming van persoonsgegevens gelijk te 
stellen in de hele Europese Unie. 
 
Ook werd deze wet aangepast om de snelle evolutie van onze geïnformatiseerde 
maatschappij te volgen. Niet alleen de burgers doen meer en meer een beroep op de 
Commissie, maar ook de overheid vraagt de Commissie vaker om advies over steeds meer 
gespecialiseerde materies. 
 
Het eerste uitvoeringsbesluit van de Privacywet kwam er in 2001, naar aanleiding van de 
aanpassing van de Privacywet aan de Europese Richtlijn 95/46/EG, zijnde het KB 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. 
 
Het groeiend gebruik van nieuwe technologieën verhoogt de doeltreffendheid van de 
diensten en vergemakkelijkt vaak het dagelijkse leven. 
De aanwending van die technologieën houdt ook nieuwe gevaren in voor de persoonlijke 
levenssfeer en voor de vrijheden van eenieder. 
Gegevensbestanden of bestanden die persoonsgegevens bevatten worden aangewend, 
meegedeeld, verkocht… 
 
Sedert 1992 bestaat in België een wet die de bescherming van het individu waarborgt ten 
aanzien van het gebruik van persoonlijke gegevens die hem betreffen. 
 
De wet heeft met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens een verplichting tot 
transparantie ingevoerd: de personen van wie gegevens worden verwerkt, moeten daarvan 
op de hoogte worden gebracht, de personen die de gegevens verwerken, moeten zich 
identificeren en meedelen waarom zij die gegevens verwerken. 
 
In de wet zijn tevens de regels voor het gebruik van de persoonsgegevens vastgelegd, te 
weten wat met de ingewonnen gegevens mag of moet gebeuren. 
 
Op grond van de wet zijn eveneens nieuwe rechten ingevoerd voor de personen die zijn 
opgenomen in gegevensbestanden of gegevensdatabanken: recht op inzage van de 
geregistreerde gegevens, recht op verbetering, op verzet, … 
 
Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap moet bij de verwerking van 
persoonsgegevens rekening houden met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. 
 
 
 
 



 5

 
2. ANALYSE VAN DE BELANGRIJKSTE DEFINITIES VAN DE WET.  
 
2.1. Wat zijn persoonsgegevens?  
 
Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan iedere informatie betreffende een 
geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, hierna “betrokkene” genoemd. 
 
Als “identificeerbaar” moet worden beschouwd “een persoon die direct of indirect kan worden 
geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of van één of meer 
specifieke elementen die kenmerkend zijn voor haar of zijn fysieke, fysiologische, 
psychische, economische, culturele of sociale identiteit”. 
 
Informatie betreffende een persoon wordt dus als persoonsgegevens beschouwd zolang 
iemand nog in staat is om, met welk redelijkerwijs inzetbaar middel ook, te achterhalen op 
welk individu de informatie betrekking heeft. 
 
Het begrip persoonsgegevens slaat op de naam van een persoon, een foto, een 
telefoonnummer (zelfs een telefoonnummer op het werk), een code, een e-mailadres, een 
bankrekeningnummer, geluids- en beeldgegevens, een vingerafdruk... 
 
Het begrip beperkt zich niet tot gegevens die de persoonlijke levenssfeer van personen 
betreffen. Zelfs de gegevens die betrekking hebben op het professionele of openbare leven 
van een persoon worden als “persoonsgegevens” beschouwd. 
 
Alleen de gegevens die een natuurlijke persoon betreffen worden in aanmerking genomen 
en niet die betreffende een rechtspersoon of een vereniging (civiele of commerciële 
vennootschap of een v.z.w.). 
 
 
2.2. Wie is de “betrokken persoon”?  
 
Ieder van ons is een betrokken persoon. Zodra een persoon een formulier invult, zich 
inschrijft voor een cursus, solliciteert… worden persoonsgegevens verstrekt. 
 
In de school en/of scholengroep is de betrokken persoon de leraar, de leerling, de ouders… 
 
De wet maakt geen onderscheid tussen Belgen en niet-Belgen. 
 
 
2.3. Wat wordt onder verwerking van gegevens verstaan?  
 
Onder “verwerking” wordt verstaan elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met 
betrekking tot persoonsgegevens. 
 
De betrokken bewerkingen zijn bijzonder gevarieerd en hebben betrekking op de 
verzameling van gegevens, het vastleggen, het ordenen, de bewaring, het gebruik, het 
bijwerken, de wijziging, het opvragen, de raadpleging, de mededeling ervan. Hieronder moet 
ook het verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze 
ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het 
afschermen, uitwissen of vernietigen van persoonsgegevens begrepen worden. 
 
De wet is van toepassing zodra de verwerking van persoonsgegevens, zelfs gedeeltelijk, 
geschiedt aan de hand van geautomatiseerde procédés. Die geautomatiseerde procédés 
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hebben betrekking op alle informatietechnologieën: informatica, telematica, 
telecommunicatienetwerken (internet). 
 
De wet is dus van toepassing op het geautomatiseerd bestand van het personeel van de 
school/scholengroep, of van de kinderen/leerlingen die in een school zijn ingeschreven. 
 
Wanneer de verwerkingen van de gegevens worden uitgevoerd zonder gebruik te maken 
van geautomatiseerde procédés (inzonderheid op papier of op microfiches) moet de wet 
worden nageleefd ingeval de gegevens zijn opgenomen of zijn bestemd te worden 
opgenomen in een manueel bestand, te weten in een geheel waarin de gegevens op grond 
van specifieke criteria kunnen worden geraadpleegd (bijvoorbeeld een alfabetische 
rangschikking op grond van de naam van de personen). 
 
De wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 
van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij 
verkeer van die gegevens heeft het begrip “verwerking” uitgebreid. 
 
Onder verwerking wordt niet enkel “een geheel van bewerkingen” verstaan, maar het begrip 
kan ook één enkele bewerking aanduiden. 
Dat betekent bv. dat ook een eenmalig opvragen of raadpleging van een bestand met 
persoonsgegevens een verwerking is, waarop de bepalingen van de wet van toepassing zijn. 
 
Uitbreiding van de catalogus van mogelijke bewerkingen die onder het begrip “verwerking” 
kan vallen: verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, 
raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzenden, verspreiden of op een 
andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, 
afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens. 
 
Elke activiteit die men met persoonsgegevens verricht, wordt als een verwerking beschouwd. 
 
 
 
2.4. Wat is een bestand?  
 
Onder “bestand” wordt verstaan elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens die 
volgens bepaalde criteria toegankelijk zijn, ongeacht of dit geheel gecentraliseerd dan wel 
gedecentraliseerd is of verspreid op een functioneel of geografisch bepaalde wijze. 
 
Indien papieren dossiers op een logisch gestructureerde wijze samengesteld zijn met het 
oog op een systematische raadpleging ervan dan is deze wet van toepassing. 
 
 
 
2.5. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking?  
 
Het is belangrijk te weten wie door de wet als “verantwoordelijke voor de verwerking” wordt 
beschouwd. Het is immers die persoon welke belast is met bijna alle verplichtingen die de 
wet stelt om de bescherming van de verwerkte gegevens te waarborgen. Hij wordt derhalve 
aansprakelijk gesteld in geval van moeilijkheden. De verantwoordelijke voor de verwerking is 
eveneens de belangrijkste gesprekspartner van de betrokken personen en van de controle 
instanties. 
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Voor de wet is de “verantwoordelijke voor de verwerking” de persoon die de doelstellingen 
en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt. Het kan een natuurlijk 
persoon of een rechtspersoon, een feitelijke vereniging of een openbaar bestuur zijn. 
 
In het onderwijs is de verantwoordelijke voor de verwerking het schoolbestuur, de Raad van 
Bestuur, de directeur van de school/het CLB. 
 
Indien het doel en de middelen voor de verwerking door of krachtens een wet, een decreet of 
een ordonnantie zijn bepaald, is de verantwoordelijke voor de verwerking de natuurlijke 
persoon, de rechtspersoon, de feitelijke vereniging of het openbaar bestuur die door of 
krachtens de wet, het decreet of de ordonnantie als dusdanig wordt aangeduid. 
 
Eén verwerking kan ook onder de verantwoordelijkheid van meer dan één persoon vallen. 
Verschillende personen of feitelijke verenigingen kunnen mede- verantwoordelijk zijn voor 
eenzelfde verwerking. 
 
 
 
2.6. Wie is de verwerker?  
 
Onder “verwerker” wordt de natuurlijke persoon, de rechtspersoon, de feitelijke vereniging of 
het openbaar bestuur verstaan die ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke 
persoonsgegevens verwerkt, met uitsluiting van de personen die onder rechtstreeks gezag 
van de verantwoordelijke voor de verwerking gemachtigd zijn om de gegevens te verwerken. 
 
Zo doet de Raad van bestuur dikwijls beroep op een sociaal secretariaat voor de 
loonadministratie van de personeelsleden die met eigen werkingsmiddelen worden betaald. 
Het sociaal secretariaat is in dit geval de verwerker. 
 
 
 
2.7. In de wet van 11.12.1998 worden 3 nieuwe definities ingevoerd: “derde”, 
“ontvanger” en “toestemming van de betrokkene”. 
 
Een “derde” is “ de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig 
ander lichaam, niet zijnde de betrokkene, noch de voor de verwerking verantwoordelijke, 
noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de gegevens te 
verwerken”. 
 
Als “ontvanger” wordt degene beschouwd aan wie de persoonsgegevens worden 
meegedeeld. Dit kan, doch hoeft niet noodzakelijk een derde te zijn. Ook als 
persoonsgegevens binnen de organisatie van de houder aan andere departementen of 
andere diensten worden meegedeeld, heeft men dus met ontvangers te maken. 
(Administratieve of gerechtelijke instanties aan wie gegevens kunnen worden meegedeeld in 
het kader van een bijzondere onderzoeksprocedure worden evenwel niet beschouwd als 
ontvangers.) 
 
Onder “toestemming van de betrokkene” wordt elke vrije, specifieke en op informatie 
berustende wilsuiting verstaan, waarmee de betrokkene of zijn wettelijke vertegenwoordiger 
aanvaardt dat persoonsgegevens betreffende de betrokkene worden verwerkt. 
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2.8. Gevallen waarin de wet op de bescherming van persoonsgegevens niet van 
toepassing is.  
 
Deze wet is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die in het kader 
van activiteiten met uitsluitend persoonlijke of huishoudelijke doeleinden wordt verricht. 
Bijvoorbeeld: een privaat adressenbestand of een persoonlijke elektronische agenda. 
Dit soort bestanden mag worden bijgehouden zonder rekening te houden met de wet op de 
bescherming van persoonsgegevens. 
 
In een aantal andere gevallen is alleen voorzien in een gedeeltelijke toepassing van de wet. 
Zulks is het geval bij verwerkingen van persoonsgegevens voor uitsluitend journalistieke, 
artistieke of literaire doeleinden. 
 
Ook voor de verwerkingen die in het kader van de openbare veiligheid worden verricht (door 
de Veiligheid van de Staat,…) gelden gedeeltelijke uitzonderingen. 
 
 
 
2.9. Voorafgaande formaliteit 
 
2.9.1. Aangifte van de verwerkingen en openbaar register 
 
De Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer beheert een openbaar 
register van geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens. 
Vooraleer een volledig of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking te verrichten moet de 
verantwoordelijke voor de verwerking bij deze Commissie aangifte doen van de verwerking. 
 
Alle inlichtingen vermeld in de aangifte, worden in een openbaar register opgenomen. 
Eenieder kan dat register vrij raadplegen ter plaatse in de lokalen van de Commissie voor de 
Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer of op afstand via internet. Er kan eveneens 
worden gevraagd om een uittreksel uit het register te ontvangen. 
 
De aangifte bevat een omschrijving van de kenmerken van de verwerking. De volgende 
gegevens moeten erin zijn vermeld: 
 de benaming van de verwerking; 
 de doeleinden; 
 de categorieën van verwerkte gegevens (niet de gegevens zelf); 
 eventuele wettelijke of reglementaire basissen om die te kunnen verwerken; 
 de categorieën van ontvangers aan wie de gegevens kunnen worden verstrekt; 
 de waarborgen die aan de mededeling van gegevens aan derden verbonden moeten zijn; 
 de wijze waarop de personen op wie de gegevens betrekking hebben, daarvan in kennis 

worden gesteld; 
 tot wie de betrokken personen zich kunnen richten voor hun recht op inzage en de 

maatregelen genomen om de uitoefening te vergemakkelijken; 
 de categorieën van gegevens bestemd om naar het buitenland te worden overgezonden 

de landen van bestemming; en de redenen waarom de doorgifte van persoonsgegevens 
naar landen die geen passend beschermingsniveau bezitten, toch plaatsvindt; 

 de termijn waarna de gegevens niet meer mogen worden bewaard, gebruikt of verspreid. 
 organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen. 
 
 
2.9.2. Uitzonderingen op de verplichting tot aangifte 
 
Manuele verwerkingen (op papier of op microfiche) moeten niet aangegeven worden. 
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Voorbeelden van manuele bestanden die onder toepassing van de wet vallen: 
 een steekkaartenbak, alfabetisch gerangschikt op de naam van de leerlingen, waarbij 

elke steekkaart persoonsgegevens bevat betreffende één bepaalde leerling; 
 een bundel mappen, alfabetisch gerangschikt op de naam van de leerlingen, waarbij elke 

map gegevens bevat betreffende één bepaalde leerling; 
 een bundel mappen, alfabetisch gerangschikt op naam van het personeel, waarbij elke 

map gegevens bevat betreffende één bepaald personeelslid. 
 
Deze manuele bestanden moeten niet aangegeven worden. Enkel voor bepaalde 
geautomatiseerde verwerkingen van gegevens moet er een aangifte gebeuren. 
 
Een ganse reeks geautomatiseerde verwerkingen van gegevens werden vrijgesteld van de 
verplichting tot aangifte, voor zover ze de door het KB van 13.02.2001 opgelegde 
voorwaarden naleven. Dit zijn geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens die 
kennelijk geen gevaar inhouden op het gebied van de schending van de persoonlijke 
levenssfeer. 
 
 
Zijn vrijgesteld van de verplichting tot aangifte:  
 verwerkingen verricht met het oog op het personeelsbeheer; 
 verwerkingen met het oog op het beheer van de lonen van het personeel; 
 verwerkingen betreffende de boekhouding; 
 verwerkingen die betrekking hebben op het beheer van de klanten of van de 

leveranciers; 
 verwerkingen door een stichting of door een VZW betreffende de leden ervan, de 

begunstigers ervan en de personen met wie de verantwoordelijke regelmatige contacten 
onderhoudt; 

 verwerkingen verricht door scholen en door onderwijsinstellingen die hun leerlingen en 
studenten betreffen; 

 verwerkingen die de gemeenten verrichten inzake de wet betreffende de 
bevolkingsregisters en de identiteitskaarten de wet tot regeling van een Rijksregister, de 
kieswetgeving en inzake de registers van de burgerlijke stand; 

 verwerkingen die verricht worden door administratieve overheden indien de verwerking is 
onderworpen aan specifieke door of krachtens de wet uitgevaardigde regelgevingen 
waarin de raadpleging, het gebruik en de verwerking van de verwerkte gegevens worden 
geregeld. 

 
Zelfs indien de verantwoordelijke voor die verwerkingen van de verplichting tot aangifte is 
vrijgesteld, moet hij dezelfde inlichtingen als die opgenomen in de aangifte toch ter 
beschikking stellen van de persoon die erom vraagt. 
 
 
De hieronder vermelde geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens die relevant 
zijn of kunnen zijn voor de school/scholengroep zijn vrijgesteld van verplichte aangifte indien 
aan de volgende voorwaarden voldaan zijn. 
 
2.9.2.1. Loonadministratie: 

 Gegevens welke noodzakelijk zijn voor de loonadministratie 
 van personen in dienst van of werkzaam ten behoeve van de verantwoordelijke voor 

de verwerking; 
 uitsluitend voor loonadministratie; 
 alleen meegedeeld worden aan de ontvangers die daartoe gerechtigd zijn; 
 niet langer bewaard worden dan nodig voor de doeleinden van de verwerking. 
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2.9.2.2. Personeelsadministratie: 

 Gegevens nodig voor de administratie 
 van personeel in dienst van of werkzaam ten behoeve van de verantwoordelijke voor 

de verwerking; 
 de verwerking mag geen betrekking hebben op gezondheidsgegevens, gevoelige of 

gerechtelijke gegevens of op gegevens die de beoordeling van de betrokken persoon 
tot doel hebben; 

 de gegevens mogen niet langer bewaard worden dan nodig voor de 
personeelsadministratie; 

 de gegevens mogen niet worden meegedeeld aan derden tenzij voor de toepassing 
van wets- of verordeningsbepaling of indien nodig voor de verwezenlijking van de 
doelstellingen van verwerking. 

 
2.9.2.3. Boekhouding: 

 Gegevens die betrekking hebben op de boekhouding van de verantwoordelijke van 
de verwerking; 

 uitsluitend voor de boekhouding; 
 de verwerking heeft alleen betrekking op personen van wie de gegevens noodzakelijk 

zijn voor de boekhouding; 
 de gegevens mogen niet langer bewaard worden dan nodig voor de doeleinden van 

de verwerking; 
 de gegevens mogen niet worden meegedeeld aan derden tenzij voor de toepassing 

van wets- of verordeningsbepaling of indien noodzakelijk voor de boekhouding. 
 
2.9.2.4. Leerlingen- en studentenbeheer: 

 De verwerking verricht door een onderwijsinstelling 
 met het oog op het beheer van de relaties met hun leerlingen of studenten; 
 alleen persoonsgegevens betreffende potentiële, huidige en gewezen leerlingen of 

studenten van de betrokken onderwijsinstelling; 
 er mogen geen personen geregistreerd worden op grond van gegevens verkregen 

door derden; 
 de gegevens mogen niet worden meegedeeld aan derden tenzij voor toepassing van 

een wets- of verordeningsbepaling 
 de gegevens mogen niet langer bewaard dan nodig voor het beheer van de relatie 

met de leerling of student (ook oud-studenten). 
 
2.9.2.5. Beheer van de klanten of leveranciers: 

 Gegevens die uitsluitend betrekking hebben op het beheer van de klanten of 
leveranciers van de verantwoordelijke van de verwerking; 

 De gegevens mag alleen betrekking hebben op potentiële, bestaande en gewezen 
klanten of leveranciers; 

 In het kader van de klantenadministratie mogen geen personen in de verwerking 
worden geregistreerd op grond van gegevens verkregen van derden; 

 De gegevens mogen niet langer worden bewaard dan nodig voor de normale 
bedrijfsvoering; 

 De gegevens mogen niet worden meegedeeld aan derden tenzij voor toepassing van 
een wets- of verordeningsbepaling of voor de normale bedrijfsvoering. 

 
 
Voor de loonadministratie zal in de praktijk bijna nooit een aangifte vereist zijn. 
De persoonsgegevens mogen enkel meegedeeld worden indien vereist voor de normale 
uitvoering van de loonadministratie (bv. verstrekking van de nodige gegevens aan de 
bankinstelling voor de betaling van het loon). 
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Wanneer gevoelige, gerechtelijke of gezondheidsgegevens verwerkt worden met het oog op 
de loonadministratie dient geen aangifte te gebeuren. 
 
Onder personeelsadministratie valt: selectie en aanwerving, opleiding, werkplanning, sociale 
voorzieningen, loopbaanplanning, evaluatie… 
Resultaten van psychologische testen of interviews, rapporten van maatschappelijke werkers 
worden als gegevens betreffende de gezondheid beschouwd. 
 
Personeelsadministratie is in principe vrijgesteld van aangifte. Maar indien er in de 
personeelsadministratie gevoelige of gerechtelijke gegevens, gegevens betreffende de 
gezondheid of gegevens ter beoordeling van de personeelsleden verwerkt worden moet 
deze aangegeven worden. 
 
 
Voorbeelden van geautomatiseerde bestanden die voor de scholen en/of de 
scholengroep vrijgesteld zijn van de verplichte aangifte bij de Commissie voor de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
 
 de personeelslijsten (vermelding van de naam, adres…) 
 de personeelslijsten voor de boekhouding (vermelding van de naam, rekeningnummer, 

loon…) 
 leerlingenadministratie: naam, adres. De verwerking van gegevens betreffende ras en 

etnische en raciale gegevens mogen worden opgenomen in verwerkingen die uitsluitend 
de positieve discriminatie van etnische of raciale en minderheden tot doel hebben. 

 de aan- of afwezigheidslijsten van de leerlingen of de cursisten; 
 leerlingenvolgsysteem; 
 adressenbestanden van potentiële leerlingen; 
 adressenbestanden van oud-leerlingen. 
 lijsten waarbij de leerlingen vermeld worden die een vrijstellingsattest 

godsdienst/zedenleer gekregen hebben. 
 Leverancierslijst. 
 … 
 
 
 
2.10. Verzameling van gegevens 
 
2.10.1. Welke verplichtingen moet een persoon nakomen ingeval hij 
persoonsgegevens wenst te verzamelen?  
 
De verzameling moet eerlijk gebeuren. Zulks betekent dat transparant moet worden 
gehandeld: de persoon die de gegevens verzamelt, moet aangeven waarom hij 
persoonsgegevens wil verkrijgen. Hij mag niet doen geloven een bepaald doel na te streven 
terwijl hij met de verzamelde gegevens andere bedoelingen heeft. Er mag ook niet worden 
gehandeld zonder medeweten van de betrokken personen (bv. door videocamera’s in de 
scholen te plaatsen zonder de personen die worden gefilmd, daarvan in kennis te stellen). 
 
Aan de personen bij wie de gegevens worden verzameld, moet informatie worden verstrekt, 
tenzij deze personen reeds op de hoogte zijn. Naast hetgeen reeds is gesteld met betrekking 
tot de doelstellingen van de verzamelingen, moeten volgende gegevens worden verstrekt: 
 de naam en het adres van de verantwoordelijke voor de verwerking en eventueel van zijn 

vertegenwoordiger in België; 
 de ontvangers of de categorieën van ontvangers van de gegevens (personen aan wie de 

gegevens worden meegedeeld); 
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 het al dan niet verplichte karakter van het antwoord en de eventuele gevolgen van niet-
beantwoording; 

 het recht van eenieder op toegang tot en verbetering van de persoonsgegevens die op 
hem betrekking hebben; 

 indien de gegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing (reclameacties), 
moet aan de betrokken personen worden meegedeeld dat zij beschikken over het recht 
om zich kosteloos tegen een dergelijke verwerking te verzetten. 

 
Wie die informatie niet verstrekt wanneer hij gegevens verzamelt, kan worden gestraft met 
een boete van 500 tot 500.000 euro. 
 
 
2.10.2. Welke gegevens mogen worden verzameld?  
 
Er mogen enkel gegevens worden verzameld die relevant en noodzakelijk zijn rekening 
houdend met de aangekondigde doelstelling. Bijvoorbeeld: voor een school is het niet 
noodzakelijk om naar het loon van de ouders te vragen. 
 
Bepaalde gegevens die van gevoelige aard zijn mogen niet worden verzameld. Het gaat in 
dit verband om gegevens met betrekking tot ras, politieke opvattingen, godsdienstige of 
levensbeschouwelijke overtuiging, lidmaatschap van een vakvereniging, gezondheid, 
seksuele leven, verdenkingen, vervolgingen, strafrechtelijke of bestuurlijke veroordelingen. 
Het is in beginsel verboden deze gegevens te verzamelen. Bepaalde uitzonderingen worden 
echter toegestaan. Bv. indien een ouder ontzet werd uit het ouderlijk gezag, dan is het 
noodzakelijk dat dit persoonsgegevens verwerkt wordt. Bv. door deze verwerking weet de 
school dat het kind niet aan die persoon meegegeven mag worden. 
 
Personen die niet-noodzakelijke of verboden gegevens vragen, kunnen worden gestraft met 
een boete van 500 tot 500.000 euro. 
 
 
2.10.3. Mogen gegevens bij derden worden ingewonnen?  
 
Het is niet altijd verplicht zich tot de betrokken personen te wenden om over hen gegevens te 
verkrijgen. De gegevens kunnen worden bekomen bij een derde (bv. scholen vragen de 
adressenlijst van alle 2- jarige kinderen van die gemeente op bij het gemeentebestuur) of bij 
instellingen of maatschappijen die over gegevensbanken beschikken die zij mogen 
meedelen (een uitzendbureau kan bv. worden gevraagd naar een lijst met het curriculum 
vitae van de personen die aan een gewenst beroepsprofiel beantwoorden). 
 
In dit geval moeten de volgende gegevens aan de betrokken personen worden meegedeeld, 
tenzij zij daarvan reeds op de hoogte zijn: 
 de naam en het adres van de nieuwe verantwoordelijke voor de verwerking (de persoon 

die de gegevens heeft verkregen) en eventueel van zijn vertegenwoordiger in België; 
 de doelstellingen van de verwerking van de gegevens; 
 de categorieën van de betrokken gegevens; 
 de ontvangers of de categorieën van ontvangers van de gegevens (personen aan wie de 

gegevens worden meegedeeld); 
 het recht van eenieder op toegang tot en verbetering van de persoonsgegevens die hem 

betreffen; 
 indien de gegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing (reclameacties), 

moet aan de betrokken personen worden meegedeeld dat zij beschikken over het recht 
om zich kosteloos tegen een dergelijke verwerking te verzetten. 

 



 13

 
Er geldt evenwel een vrijstelling van deze verplichting indien het onmogelijk is of 
onevenredig veel moeite kost de betrokken persoon in te lichten. Maar indien (later) contact 
wordt opgenomen met een of meer betrokken personen, moet op dat tijdstip de hierboven 
vermelde gegevens worden meegedeeld. 
 
De persoon die aangeeft dat de betrokken personen onmogelijk kunnen worden ingelicht of 
zulks onevenredig veel moeite kost, moet zich rechtvaardigen bij de Commissie voor de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Hij voegt die verantwoording bij de aangifte 
die hij moet doen alvorens met de verwerking te beginnen. 
 
 
 
2.11. Verwerking van persoonsgegevens: 2 voorwaarden  
 
Om persoonsgegevens te mogen verwerken (m.a.w. ze te verzamelen, te gebruiken, te 
beheren, te wijzigen, mee te delen,…) moet aan 2 voorwaarden zijn voldaan: een specifieke 
en gerechtvaardigde doelstelling (dit is het finaliteitsprincipe) nastreven en zich in een van de 
zes hieronder omschreven gevallen bevinden. 
 
Hieronder volgen enkele voorbeelden van verwerkingsdoelen die typisch zijn voor een 
school en/of scholengroep: 
 Voor de administratie van het personeel: de aanwerving en de selectie van het 

personeel, de opleiding, werkplanning, loopbaanplanning, de administratie van de 
salarissen, vergoedingen, commissies en lonen met toepassing van de sociale 
wetgeving,..  

 Voor de leerlingenadministratie: het aanleggen van een leerlingenbestand, de examens, 
het registreren van de uitslagen en de deliberatieresultaten. Het berekenen, factureren 
en innen van verschuldigde bedragen. Het opvolgen van oud-leerlingen. 

 Leerlingenbegeleiding: het begeleiden van leerlingen in hun intellectuele ontwikkeling en 
bij psychische problemen, alsmede bij hun beroepskeuze. 

 Klantenbeheer, leveranciersbeheer, verzamelen van giften. 
 
 
2.11.1. De eerste voorwaarde is dat een specifieke en gerechtvaardigde doelstelling 
wordt nagestreefd. 
 
De persoonsgegevens mogen slechts worden verzameld met het oog op een of meer 
specifieke doelstellingen. Zij mogen slechts worden gebruikt in overeenstemming met die 
doelstellingen. Bovendien moeten die doelstellingen gerechtvaardigd zijn. 
 
Een of meer specifieke doelstellingen: er mogen geen persoonsgegevens worden verzameld 
en er mag niet worden beslist ze te gebruiken zonder een nauwkeurig bepaalde doelstelling. 
Deze doelstelling wordt bij het begin vastgelegd en bepaalt het verdere verloop van de 
activiteiten. Op grond van de nagestreefde doelstelling kan worden vastgesteld welke 
gegevens mogen worden verzameld, wat met de gegevens mag worden gedaan, of ze 
mogen worden meegedeeld en aan wie, enz. 
 
Er mogen alleen handelingen worden verricht die beantwoorden aan de nagestreefde 
doelstellingen en daarmee verenigbaar zijn. Als verenigbaar wordt beschouwd datgene wat 
bij wet is bepaald en wat de betrokken persoon redelijkerwijs mag verwachten. 
 
Personen die de oorspronkelijk aangekondigde doelstelling niet in acht nemen en die 
gegevens gebruiken voor andere, met deze doelstelling onverenigbare doeleinden, maken 
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oneigenlijk gebruik van de verwerking en kunnen worden gestraft met een boete van 500 tot 
500.000 euro. 
 
Voorbeeld: specifieke doelstelling: het beheren van de schoolloopbaan van leerlingen. 
 
Een gerechtvaardigde doelstelling: om te worden toegestaan moet de doelstelling die wordt 
nagestreefd voor de verwerking van persoonsgegevens, gerechtvaardigd zijn. Dit betekent 
dat een evenwicht moet bestaan tussen het belang van de verantwoordelijke voor de 
verwerking en de belangen van de personen op wie de verwerkte gegevens betrekking 
hebben. Een doelstelling die een bovenmatige schending zou zijn van de persoonlijke 
levenssfeer van de betrokken personen, wordt niet als gerechtvaardigd beschouwd. 
 
Voorbeeld: gerechtvaardigde doelstelling: toekennen van attestering in het kader van het 
beheren van de schoolloopbaan. 
 
 
2.11.2. En op voorwaarde dat één van de volgende gevallen zich voordoet. 
 
Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt: 
 Indien de betrokken persoon zijn ondubbelzinnige TOESTEMMING heeft gegeven. De 

toestemming is enkel geldig indien het een vrijwillig gegeven toestemming betreft (met 
andere woorden ingeval zij werd gegeven zonder dat druk werd uitgeoefend), een 
specifieke toestemming (de toestemming moet betrekking hebben op een nauwkeurig 
bepaalde verwerking) en zij met kennis van zaken is gegeven (de persoon heeft alle 
nuttige informatie betreffende de voorgenomen verwerking ontvangen). De toestemming 
moet niet noodzakelijk schriftelijk worden gegeven maar dan stelt zich wel het probleem 
van de bewijslast voor. 

 Of indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een 
OVEREENKOMST of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die de 
betrokken persoon heeft gevraagd. 

 Of indien de verwerking bij WET, DCREET of ordonnantie is vereist. Dat is bijvoorbeeld 
het geval voor de verplichting van de werkgever om aan de sociale zekerheid bepaalde 
gegevens betreffende zijn personeel mede te delen. 

 Of indien de verwerking noodzakelijk is om een VITAAL BELANG van de betrokken 
persoon te vrijwaren. Voorbeeld: vitaal belang: medische gegevens om gepast te kunnen 
reageren bij medische problemen. 

 Of indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een TAAK VAN 
OPENBAAR BELANG of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag. 

 Of indien de gegevensverwerking noodzakelijk is om een GERECHTVAARDIGD 
BELANG van de verantwoordelijke of van een derde te behartigen, op voorwaarde dat 
het belang of de rechten van de betrokken persoon niet zwaarder doorwegen. De 
verwerking is toegestaan indien het belang van de samensteller om de gegevens te 
verwerken hoger is dan het belang van de geregistreerde persoon om die gegevens niet 
te verwerken. 

 
 
 
2.12. Gevoelige, gezondheids- en gerechtelijke gegevens  
 
2.12.1. Welke gegevens?  
 
Bepaalde persoonsgegevens zijn van meer gevoelige aard dan andere. De naam en het 
adres van een persoon zijn eigenlijk onschuldige gegevens maar dit geldt niet voor zijn 
politieke overtuigingen, seksuele voorkeuren of zijn gerechtelijk verleden. De wet regelt de 
registratie en het gebruik van deze gevoelige gegevens op veel striktere wijze. 
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Het gaat om gegevens betreffende ras, politieke opvattingen, godsdienstige of 
levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakvereniging, gezondheid, 
seksuele leven, verdenkingen, vervolgingen of strafrechtelijke of bestuurlijke veroordelingen. 
 
De privacywet sluit niet uit dat bepaalde medische gegevens op vraag van de ouders in het 
individueel leerlingendossier worden opgenomen, met name risicofactoren zoals diabetes, 
epilepsie,… 
Bij de verwerking van niet-gevoelige gegevens volstaat de ondubbelzinnige, mondelinge 
toestemming van de betrokkene. 
 
 
2.12.2. Verboden gegevens… 
 
Het is in beginsel verboden de hierboven omschreven gegevens te verzamelen, te 
registreren of te vragen ze mee te delen. Personen die dat doen, kunnen worden gestraft 
met een boete van 500 tot 500.000 euro en in geval van herhaling met een gevangenisstraf 
van 3 maanden tot 2 jaar. 
 
 
2.12.3. Uitzonderingen  
 
Deze gegevens mogen in nauwkeurig omschreven gevallen echter wel worden verwerkt. 
 
Met uitzondering van de gegevens betreffende de verdenkingen, vervolgingen en 
veroordelingen, kunnen de gevoelige gegevens worden verwerkt na schriftelijke 
toestemming van de betrokken persoon. Die uitzondering geldt evenwel niet ingeval de 
verantwoordelijke voor de verwerking de huidige of potentiële werkgever is van de betrokken 
persoon of wanneer deze laatste zich in een afhankelijke positie bevindt ten aanzien van de 
verantwoordelijke voor de verwerking die hem belet vrij te weigeren om zijn instemming te 
verlenen. In een dergelijke situatie wordt de schriftelijke toestemming enkel aanvaard indien 
daardoor aan de betrokken persoon een voordeel kan worden verleend. 
 
Die gegevens mogen ook worden verwerkt indien dat noodzakelijk is om zorgen te 
verstrekken (de verwerking moet dan gebeuren onder toezicht van een persoon werkzaam in 
de gezondheidszorg), indien de verwerking vereist is krachtens de arbeidswetgeving, indien 
de verwerking betrekking heeft op gegevens die de betrokken persoon duidelijk heeft 
bekendgemaakt (bv. het lidmaatschap van een politieke partij van een persoon die een 
verkiezingscampagne heeft gevoerd), indien de verwerking noodzakelijk is voor 
wetenschappelijk onderzoek, indien de verwerking nodig is om een leerling medisch te 
kunnen begeleiden (bv. een leerling die epilepsie heeft) enz. 
 
Hieruit volgt dat de school geen toestemming heeft om van een leerling het lidmaatschap 
van een ziekenfonds te verwerken, of van een leraar het lidmaatschap van een vakbond. 
 
In het leerlingendossier mogen wel medische gegevens preventief bewaard worden om in 
voorkomend geval gepast te reageren (bv. hyperventilatie, allergieën, epilepsie…). 
 
Een school mag met het oog op het onderwijsvoorrangsbeleid raciale en etnische gegevens 
van migrantenleerlingen verwerken. 
 
De scholen mogen gegevens van leerlingen inzake godsdienstonderricht in de erkende 
erediensten of onderricht in de niet-confessionele zedenleer en de eventuele vrijstelling 
hiervoor verwerken. 
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De scholen bieden de keuze aan tussen godsdienstonderricht in de erkende erediensten of 
onderricht in de niet-confessionele zedenleer. Dit is een in de Grondwet ingeschreven plicht. 
Zowel voor de ouders (of 18-jarige leerlingen) die uit het vakkenpakket een keuze maken als 
voor diegenen die om vrijstelling vragen betekent dit het indienen van een keuzeformulier 
ofwel het indienen van een schriftelijke vrijstellingsaanvraag. 
 
De gegevens die op deze documenten zijn vermeld behoren tot de door wet van 8.12.1992 
(zoals gewijzigd door de wet van 11.12.1998) als gevoelig omschreven gegevens. 
 
De school die deze gevoelige gegevens verwerkt mogen ze voor geen enkel ander doel 
aanwenden dan het doel waarvoor de verwerking toegestaan werd. 
Bovendien kan de betrokken persoon zich steeds schriftelijk tegen de verwerking van deze 
gegevens verzetten. 
 
De gegevens betreffende de verdenkingen, vervolgingen en veroordelingen mogen worden 
verwerkt door een overheidsinstantie indien dat noodzakelijk is voor de uitoefening van haar 
taken, door een advocaat voor de verdediging van zijn cliënten, door iedere persoon voor het 
beheer van zijn eigen geschil of indien het noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de bij 
wet vastgestelde doelstellingen. 
 
De school is in het algemeen niet gemachtigd om justitiële gegevens te verwerken. De 
school kan zich slechts in een beperkt aantal gevallen beroepen op haar wettelijke 
verplichtingen om justitiële gegevens wel te verwerken, bv. indien de ouders van een 
minderjarige leerling uit de ouderlijk macht ontzet zijn.  
 
Bijkomende voorzorgsmaatregelen 
 
Voor al deze gevallen moeten bijkomende waarborgen in acht worden genomen, te weten: 
 de verantwoordelijke voor de verwerking moet de categorieën van personen aanwijzen 

die toegang hebben tot de gegevens, alsook precies omschrijven wat hun functie is ten 
aanzien van de gegevensverwerking. Zulks verplicht de verantwoordelijke voor de 
verwerking niet om de personen nominatief aan te wijzen maar wel om profielen voor de 
toegang uit te werken (bv. artsen en verplegend personeel van een CLB, 
secretariaatsmedewerker van de school voor de leerlingenadministratie); 

 bij de voorlichting van de betrokken persoon moet de verantwoordelijke voor de 
verwerking de wet of de normerende bepaling vermelden op grond waarvan de 
gegevensverwerking is toegestaan. Hierdoor kan worden nagegaan waarop de 
verantwoordelijke zich baseert om de in beginsel verboden gegevens te verwerken; 

 ingeval de schriftelijke toestemming van een persoon om zijn gevoelige gegevens te 
verwerken de grondslag voor de verwerking vormt, moet aan die persoon de redenen 
worden meegedeeld waarom die gegevens worden verwerkt en hem de lijst worden 
bezorgd met de categorieën van personen die toegang hebben tot de gegevens. 

 
 
 
2.13. Wat te doen met de verzamelde gegevens? 
 
2.13.1. Zorgen voor de kwaliteit van de gegevens  
 
De verwerkte gegevens moeten nauwkeurig en, indien nodig, bijgewerkt zijn. De 
verantwoordelijke voor de verwerking moet alle redelijke maatregelen nemen om 
onnauwkeurige of onvolledige gegevens te verbeteren of te wissen. Indien hij zulks niet doet, 
kan hij worden gestraft met een boete van 500 tot 500.000 euro. 
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2.13.2. Zorgen voor de vertrouwelijkheid van de gegevens  
 
De verantwoordelijke voor de verwerking moet ervoor zorgen dat de personen die onder zijn 
gezag werken, alleen toegang hebben tot en gebruik kunnen maken van die gegevens welke 
zij nodig hebben voor de uitvoering van hun taken. In geen geval mag aan de 
personeelsleden toegang worden verleend tot gegevens die zij niet nodig hebben. 
 
Bovendien moet de verantwoordelijke zijn personeel op de hoogte brengen van de wettelijke 
voorschriften betreffende de gegevensbescherming. Hij moet de beginselen inzake 
bescherming uitleggen die voortaan in acht moeten worden genomen. 
 
 
2.13.3. Zorgen voor de veiligheid van de gegevens  
 
De gegevens moeten worden beschermd tegen een ongezonde interne of externe 
nieuwsgierigheid, alsook tegen niet-toegestane bewerkingen. Het risico op lekken en 
schendingen van de integriteit van de gegevens is thans maar al te duidelijk aanwezig. 
Deze schendingen kunnen toevallig of kwaadwillig zijn. Het is van fundamenteel belang 
veiligheidsmaatregelen te nemen om de gegevens te beschermen. 
 
Deze veiligheidsmaatregelen zijn van tweeërlei aard: organisatorische maatregelen 
(beperking van het aantal personen dat toegang heeft tot de gegevens, gebruik van 
toegangcodes, afsluiten van de kamers waarin zich de computers en de gegevensbestanden 
bevinden, enz.) en technische maatregelen. 
 
Hoe gevoeliger de betrokken gegevens en hoe groter het risico voor de betrokken persoon, 
hoe meer voorzorgsmaatregelen er moeten worden genomen. Bijvoorbeeld, gegevens 
inzake de gezondheid van een persoon, gebruikt buiten een medische context (bijvoorbeeld 
door een verzekeringsmaatschappij om een levensverzekering toe te kennen), moeten door 
strenge veiligheidsmaatregelen worden beschermd. 
 
 
2.13.4. Gegevens wissen  
 
Persoonsgegevens mogen niet worden bewaard in een vorm die de mogelijkheid biedt 
personen langer dan nodig in verhouding tot het nagestreefde doel te identificeren. Zij 
moeten derhalve worden gewist of anoniem worden gemaakt. Zoniet kan een boete van 500 
tot 500.000 euro worden opgelegd. 
 
 
 
2.14. Rechten van de betrokken persoon  
 
Aan eenieder, ongeacht zijn leeftijd, woonplaats of nationaliteit worden rechten toegekend 
ten aanzien van de personen die gegevens over hem verwerken. 
 
2.14.1. Recht op informatie  
 
Persoonsgegevens mogen niet worden verwerkt zonder medeweten van de betrokken 
personen. Wanneer persoonsgegevens worden verzameld, moeten de betrokken personen 
in kennis worden gesteld van het doel van die verzameling. In de wet is bepaald welke 
gegevens moeten worden meegedeeld. Deze formaliteit moet worden vervuld, ongeacht of 
de gegevens bij de betrokken persoon zelf of onrechtstreeks zijn verkregen. 
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Indien het schoolbestuur of/ scholengroep persoonsgegevens ontvangt van de betrokkene, 
moet het ten laatste op het ogenblik dat de informatie wordt ontvangen, ten minste de 
volgende informatie verstrekken: 
 De naam en adres van de persoon of de instantie die voor de verwerking instaat; 
 de doeleinden van de verwerking; 
 het bestaan van een recht op toegang en op verbetering van de persoonsgegevens die 

op de betrokkene betrekking hebben. 
 
 
2.14.2. Recht om vragen te stellen  
 
Iedereen heeft het recht aan iedere verantwoordelijke voor een verwerking te vragen of hij al 
dan niet gegevens over hem bezit. De ondervraagde verantwoordelijke moet al dan niet 
bevestigen of hij over deze gegevens beschikt en, indien dit het geval is, moet hij 
verduidelijken met welk doel hij over deze gegevens beschikt, welke gegevenscategorieën 
het betreft en wie de ontvangers van deze gegevens zijn. 
 
 
2.14.3. Recht op rechtstreekse toegang  
 
Waartoe hebben de betrokken personen toegang?  
 
Iedereen heeft het recht om in een begrijpelijke vorm een afschrift van de verwerkte 
gegevens, alsook alle beschikbare informatie over de oorsprong ervan te ontvangen. 
Het recht om de herkomst van de gebruikte gegevens te kennen is bijzonder belangrijk, want 
het is vooral deze vraag die de betrokken personen bezighoudt. 
 
Het is mogelijk dat een beslissing, die ingrijpende gevolgen heeft voor de betrokken persoon, 
alleen wordt genomen op grond van een geautomatiseerde verwerking. 
In dat geval moet de betrokken persoon ook toegang kunnen hebben tot de logica die aan de 
betrokken geautomatiseerde verwerking ten grondslag ligt. 
 
Hoe moet het recht op toegang worden uitgeoefend? 
 
Om het recht op toegang uit te oefenen, moet de betrokken persoon een verzoek richten tot 
de verantwoordelijke voor de verwerking en daarbij het bewijs van zijn identiteit leveren 
(bijvoorbeeld door een fotokopie van zijn identiteitskaart bij te voegen). Het verzoek kan met 
de post of via om het even welk telecommunicatiemiddel (fax, door e-mail met elektronische 
handtekening) worden toegezonden. 
 
De verantwoordelijke moet ten laatste binnen vijfenveertig dagen na ontvangst van het 
verzoek antwoorden. Zoniet kan hem een boete van 500 tot 500.000 euro worden opgelegd. 
Bovendien kan een dergelijk gedrag worden aangegeven bij de Commissie voor de 
Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer en kan zelfs klacht worden ingediend bij de 
rechter. Zulks geldt ook wanneer de verantwoordelijke voor de verwerking onnauwkeurige of 
onvolledige inlichtingen heeft verstrekt. 
 
 
2.14.4. Recht op onrechtstreekse toegang In twee gevallen heeft de betrokken persoon 
onrechtstreekse toegang tot zijn gegevens. 
 
De persoon op wie de gegevens betrekking heeft, heeft toegang tot de gegevens betreffende 
zijn gezondheid, hetzij rechtstreeks, hetzij door toedoen van een persoon werkzaam in de 
gezondheidszorg gekozen door de betrokken persoon, ingeval de verantwoordelijke voor de 
verwerking of de persoon zelf om het optreden van een tussenpersoon verzoeken. 



 19

 
Voor gegevens verwerkt ten behoeve van de veiligheid van de staat, van de openbare 
veiligheid, van de landsverdediging, van de preventie of van de bestraffing van misdrijven is 
eveneens voorzien in een onrechtstreekse toegang. In die gevallen moet de betrokken 
persoon zich richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, 
waarbij deze persoon het bewijs van zijn identiteit levert, en de commissie vraagt de 
hem/haar betreffende gegevens te raadplegen. De Commissie voert de nodige controles uit, 
doet overgaan tot de nodige wijzigingen en deelt aan de betrokken persoon mee dat de 
verificatie is verricht zonder de inhoud ervan bloot te stellen. 
 
 
2.14.5. Recht op verbetering  
 
Iedereen kan kosteloos, de onjuiste gegevens die op hem betrekking hebben, doen 
verbeteren en onvolledige, irrelevante of verboden gegevens doen wissen of het gebruik 
ervan verbieden. Bv. naam is verkeerd geschreven. Maar ouders kunnen nooit vragen om 
het rapport aan te passen omdat ze niet akkoord gaan met de uitslag. 
 
De verantwoordelijke voor de verwerking moet binnen een maand een antwoord geven aan 
de persoon die om de verbetering heeft verzocht. Hij moet de door hem uitgevoerde 
verbeteringen of schrappingen vermelden. Zoniet kan de betrokken persoon zich richten tot 
de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer om het gedrag van de 
verantwoordelijke aan te klagen. Hij kan eveneens klacht indienen bij de rechterlijke 
instanties. 
 
Ingeval onjuiste, onvolledige, irrelevante of verboden gegevens aan derden zijn bezorgt, 
moet de verantwoordelijke binnen een maand de uit te voeren verbeteringen of schrappingen 
meedelen aan de personen aan wie die gegevens zijn meegedeeld, tenzij zulks onmogelijk 
of uitermate moeilijk blijkt te zijn. 
 
 
2.14.6. Recht op verzet  
 
Eenieder heeft het recht zich ertegen te verzetten dat de gegevens die op hem betrekking 
hebben, worden verwerkt maar hij moet daartoe ernstige en gerechtvaardige redenen 
inroepen. 
 
Beperkingen van het recht van verzet: het recht van verzet wordt niet toegestaan voor de 
verwerking noodzakelijk bij het sluiten of de uitvoering van een overeenkomst, de betrokken 
personen kunnen zich ook niet verzetten tegen de verwerking van hun gegevens, die is 
opgelegd op grond van een wettelijke of reglementaire verplichting. 
 
Wanneer de gegevens worden verzameld met het oog op direct marketing (voor 
reclameacties), kan de betrokken persoon zich kosteloos en zonder enige verantwoording 
verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens. Wanneer wordt gevraagd een 
antwoordstrook in te vullen en de persoon die de gegevens verzamelt het voornemen heeft 
ze aan direct-marketing bedrijven te bezorgen, moet hij dit ook op de strook vermelden en 
heeft de betrokken persoon het recht zich zonder enige verantwoording tegen deze 
mededeling te verzetten. 
 
 
2.14.7. Het recht niet aan een geautomatiseerde beslissing te worden onderworpen  
 
Het is niet wenselijk dat een beslissing die aan een persoon wordt opgelegd, enkel en alleen 
afhangt van de beslissingen van een machine. Zo is het dan ook bij wet verboden dat een 
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beslissing die ingrijpende gevolgen heeft voor een persoon, alleen wordt genomen op grond 
van een geautomatiseerde gegevensverwerking, met het doel bepaalde aspecten van zijn 
persoonlijkheid te evalueren. 
 
Dit verbod is evenwel niet van toepassing wanneer de beslissing genomen wordt in het 
kader van een overeenkomst of gegrond is op een wets- of normerende bepaling. In die 
overeenkomst of bepaling moeten maatregelen zijn voorzien die de vrijwaring van de 
belangen van de betrokken persoon waarborgen. Deze laatste moet ten minste het recht 
hebben zijn mening op gepaste wijze te doen gelden. 
 
Voorbeeld: niet via een computerprogramma nagaan hoeveel onvoldoendes de leerling heeft 
en hieraan automatisch een C-attest koppelen, zonder deliberatie. 
 
 
2.14.8. Beroep bij moeilijkheden om zijn rechten te doen eerbiedigen  
 
Bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer  
 
In geval van moeilijkheden bij de uitoefening van de rechten toegekend op grond van de wet 
of in geval van niet-nakoming van de verplichtingen voortvloeiend uit de wet, kan de 
betrokken persoon een klacht richten aan de Commissie voor de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer. Deze Commissie komt tussen om de verantwoordelijke voor de 
verwerking ertoe te brengen de verplichtingen die de wet hem oplegt, na te komen. Zij tracht 
de geschillen in der minne te regelen. In geval van mislukking brengt de Commissie een 
advies uit over de gegrondheid van de klacht. Indien zij een misdrijf vaststelt, doet zij hiervan 
aangifte bij de procureur des Konings. Zij kan het geschil ook voorleggen aan de voorzitter 
van de rechtbank van eerste aanleg. 
 
 
Bij de rechtbank  
 
Ontevreden personen kunnen ook klacht indienen bij de Procureur des Konings bij de 
rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats of de voorzitter van deze rechtbank vatten. 
In dat laatste geval is het bijstaan door een advocaat aangewezen. 
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3. HOE VERHOUDT DE WET VAN 8 DECEMBER 1992 TOT BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE 

LEVENSSFEER ZICH TEN OPZICHTE VAN HET DECREET VAN 26 MAART 2004 BETREFFENDE DE 

OPENBAARHEID VAN BESTUURSDOCUMENTEN?  
 
Scholen en scholengroepen worden dikwijls geconfronteerd met de vraag naar inzage in 
bestuursdocumenten. Bestuursdocumenten zijn in principe openbaar. 
 
De wet van 8 december 1992 bevat een reeks algemene verplichtingen die gelden voor de 
verwerking van alle categorieën van persoonsgegevens en dit zowel voor geautomatiseerde 
als voor manuele bestanden. 
 
Hoewel via de openbaarmaking van bestuursdocumenten meerdere fundamenteel geachte 
rechten kunnen worden aangetast, wordt aangenomen dat deze openbaarmaking in het 
bijzonder een risico kan meebrengen voor het recht op bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer. 
 
 
 
3.1. Openbaarheid is een grondrecht  
 
Het recht tot inzage wordt expliciet gewaarborgd door artikel 32 van de Grondwet en door 
het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
 
Artikel 32 van de Grondwet voert een algemeen principe van openbaarheid van 
bestuursdocumenten in. Dit principiële grondrecht kan enkel beperkt worden door wettelijke 
en decretale normen die restrictief te interpreteren zijn. 
 
Artikel 32 van de GW verleent eenieder het recht elk bestuursdocument te raadplegen en er 
een afschrift van te krijgen, behoudens in de gevallen en onder de voorwaarden die bepaald 
worden door de wet, het decreet of de regel bedoeld in artikel 134 GW. 
 
Het recht op openbaarheid van bestuursdocumenten heeft de Grondwetgever ingeschreven 
als een grondrecht. 
 
Er kan slechts sprake zijn van een bestuursdocument voorzover de informatie zich op een 
drager bevindt. De informatie moet steeds gematerialiseerd zijn om het voorwerp uit te 
maken van het decreet. 
Aldus vallen onder het begrip ‘schriftelijke stukken, geluids- en beeldopnamen met inbegrip 
van de gegevens vervat in geautomatiseerde informatieverwerking, sommige notulen en 
processen-verbaal, statistieken, administratieve richtlijnen, omzendbrieven, contracten en 
vergunningen, registers van openbaar onderzoek, examencohiers, films, foto’s, enz. 
waarover een overheid beschikt. 
 
In principe zijn de bestuursdocumenten openbaar, behalve wanneer de openbaarmaking 
ervan niet opweegt tegen één van de uitzonderingen. 
 
Het is de instantie die de afweging moet maken tussen de openbaarheid van 
bestuursdocumenten en het vertrouwelijk karakter van persoonsgegevens. 
 
 
3.2. Uitzonderingen op dit grondrecht  
 
Universeel is niet hetzelfde als absoluut. Uitzonderingen op het beginsel van de 
openbaarheid van de bestuursdocumenten zijn mogelijk onder de voorwaarden vastgesteld 
door de wet, het decreet of de ordonnantie. 
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Deze uitzonderingen moeten worden verantwoord en ze moeten beperkend worden 
geïnterpreteerd. 
 
Persoonsgegevens mogen slechts voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en 
gerechtvaardigde doeleinden worden verkregen. Dit laat toe dat verenigbaar gebruik 
gemaakt wordt van persoonsgegevens, d.w.z. dat een derde op grond van een 
openbaarheidsregeling toegang kan krijgen tot persoonsgegevens in handen van de 
overheid, doch de voorwaarden van verenigbaar gebruik zijn niet altijd snel verenigd. 
 
Bij de beoordeling van het verenigbaar gebruik dient onder meer met de redelijke 
verwachtingen van de betrokkenen rekening te worden gehouden. 
 
Hier speelt het transparantiebeginsel dat eist dat de betrokken persoon niet onwetend wordt 
gehouden van het gebruik dat van zijn persoonsgegevens wordt gemaakt. 
 
Bij de beoordeling van het verenigbaar gebruik dient ook met de toepasselijke wettelijke en 
reglementaire bepalingen rekening te worden gehouden. 
 
 
 
3.3. De persoonlijke levenssfeer als uitzonderingsgrond  
 
Niet elke inzage van persoonsgegevens vormt een privacy schending, ook al neemt een 
burger kennis van een overheidsdocument met min of meer gevoelige gegevens, dan kan 
nog na afweging van belangen beslist worden om voorrang te geven aan de openbaarheid. 
 
Volgens artikel 7, 2de lid van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid 
van bestuur is de instantie verplicht aan ieder natuurlijk persoon, rechtspersoon of 
groepering die erom verzoekt, de gewenste bestuursdocumenten openbaar te maken door er 
inzage in het verlenen, er uitleg over te verschaffen of er een afschrift van te overhandigen. 
 
De aanvrager moet geen belang aantonen. 
 
Voor de openbaarmaking van informatie van persoonlijke aard moet de aanvrager evenwel 
aantonen dat hij rechtstreeks en persoonlijk in zijn rechtssituatie kan worden geraakt door 
ofwel de informatie ofwel de beslissing waarop de informatie betrekking heeft; de beslissing 
ter voorbereiding waarvan het document dat de informatie bevat, werd opgesteld. Dat belang 
moet slechts aangetoond worden voorzover de informatie van persoonlijke aard niet over de 
aanvrager handelt. 
 
Bij documenten van persoonlijke aard moet verzoeker van enig belang blijken. Dit zijn 
bestuursdocumenten met welbepaalde persoonsgegevens waarvan het gebruik mogelijk een 
risico kan inhouden voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene. 
 
Artikel 13, 2° van het decreet van 26 maart 2004 stelt dat de genoemde instanties een 
aanvraag tot openbaarmaking afwijzen als de openbaarmaking afbreuk doet aan de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer, tenzij de betrokken persoon met de 
openbaarmaking instemt. 
 
Artikel 13, 2° van het decreet van 26.03.2004 is een absolute uitzonderingsgrond. Dit wil 
zeggen dat de instantie enkel vaststelt dat de openbaarmaking afbreuk doet aan één van de 
in art. 13 van dit decreet opgesomde belangen. Is dit het geval, dan moet de instantie het 
verzoek om openbaarheid te verlenen, weigeren. Er moet dus geen belangenafweging plaats 
vinden tussen het door de uitzonderingsgrond beschermde belang met het belang van de 
openbaarheid. 
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Uitgangspunt is dat de openbaarheid geen absoluut recht is maar soms moet wijken voor 
bepaalde belangen. Bij absolute uitzonderingsgronden moet de instantie enkel vaststellen 
dat de openbaarmaking afbreuk doet aan één van de in art. 13 opgesomde belangen. Is dit 
het geval, dan moet ze het verzoek om openbaarheid te verlenen, weigeren. 

 
Het is mogelijk dat een bepaald document op een gegeven moment niet openbaar kan 
worden gemaakt omdat daardoor de persoonlijke levenssfeer zou worden geschonden, 
terwijl dat niet meer het geval is op een later tijdstip en dus het bezwaar tegen de 
openbaarmaking vervalt. Er moet dus een beoordeling in concreto gebeuren. Wanneer 
geoordeeld wordt dat de persoonlijke levenssfeer bedreigd wordt en dat de openbaarmaking 
van het gevraagde document hieraan afbreuk doet, moet de openbaarmaking worden 
geweigerd. 
 
Niet alle persoonsgegevens (niet elke aanwending van persoonsgegevens) worden 
beschermd door het grondrecht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, en dat 
bijgevolg een instantie geconfronteerd met een verzoek tot openbaarheid niet op absolute of 
automatische wijze, dit verzoek mag afwijzen louter omdat via de openbaarheid 
persoonsgegevens zouden worden meegedeeld. 
 
Bij elk verzoek m.b.t. dossiers of documenten met persoonsgegevens wordt nagegaan of er 
aanleiding is om de uitzonderingsgrond toe te passen, bij toepassing moet steeds het gebod 
tot filtering of selectie gerespecteerd worden. 
 
 
Wordt de school of de scholengroep geconfronteerd met de vraag om inzage in of een 
afschrift van bepaalde bestuursdocumenten dan moet vooreerst nagegaan worden of de wet 
van 8 december 1992 van toepassing is. 
 
Deze wet is van toepassing op elke geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van 
persoonsgegevens, alsmede op elke niet-geautomatiseerde verwerking van persoons-
gegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden 
opgenomen. 
 
Indien de wet van toepassing is, moet nagegaan worden wat het doel is van de verwerking 
van die persoonsgegevens. 
Want zolang de gegevens gebruikt en medegedeeld worden in het kader van het doel, 
handelt men overeenkomstig de wet. 
 
Er moet nagegaan worden of die documenten bestuursdocumenten zijn. 
 

Artikel 3, 4° van het decreet van 26 maart 2004 omschrijft een bestuursdocument als 
de drager, in welke vorm ook, van informatie waarover een instantie beschikt. 

 
Indien het om bestuursdocumenten gaat moet nagegaan worden of de gevraagde 
documenten van persoonlijke aard zijn. 
 

Artikel 3, 6° van dit decreet omschrijft informatie van persoonlijke aard als informatie die 
betrekking heeft op een beoordeling, een waardeoordeel, of die de beschrijving van een 
gedrag bevat van een bij name genoemd of een gemakkelijk identificeerbaar natuurlijk 
persoon. 

 
De persoon die inzage vraagt in bestuursdocumenten moet geen belang aantonen, behalve 
als hij/zij om de openbaarmaking van informatie van persoonlijke aard verzoekt. 
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Indien het gaat om informatie van persoonlijke aard moet nagegaan worden of de aanvrager 
het vereiste belang heeft. Want de openbaarheid van informatie van persoonlijke aard wordt 
gekoppeld aan het aantonen van een belang. Dit belang moet beschouwd worden als een 
ontvankelijkheidsvereiste voor de openbaarheidsaanvraag waaraan in eerste instantie moet 
voldaan zijn. 
 
Het vereiste belang is slechts aanwezig bij diegene die door de informatie of de beslissing 
waarop de informatie betrekking heeft, of de beslissing ter voorbereiding waarvan het 
document dat de informatie bevat, werd opgesteld rechtstreeks, persoonlijk en ongunstig in 
zijn rechtssituatie kan worden geraakt. Van het aantonen hiervan wordt vrijgesteld degene 
waarover het document handelt. 
 
Vooreerst dient onderzocht te worden of het handelt over informatie van persoonlijke aard. 
Indien dit het geval is moet onderzocht worden of het vereiste belang aanwezig is om de 
informatie van persoonlijke aard op te vragen. 
 
Dit belang moet beschouwd worden als een ontvankelijkheidsvereiste voor de 
openbaarheidsaanvraag waaraan in eerste instantie moet voldaan zijn. 
 
Indien inzage gevraagd wordt in informatie van persoonlijke aard en het vereiste belang is 
aanwezig, dan moet onderzocht worden of de aanvrager recht heeft op inzage, op uitleg en 
om een afschrift te ontvangen van deze documenten. 
 
 
 
3.4. Aan de hand van enkele voorbeelden wordt uiteengezet hoever het inzagerecht 
strekt. En welke informatie aan derden meegedeeld of niet mag meegedeeld worden. 
 
 
3.4.1. Documenten i.v.m. benoemingen 
 
Personeelslid Y wordt benoemd. Personeelslid X die ook kandidaat was voor die betrekking 
wenst inzage in de volgende documenten van persoonlijke aard: 
1. Het benoemingsbesluit van personeelslid Y. 
2. De beslissing van de Raad van Bestuur i.v.m. het benoemingsbesluit (dit document bevat 

de motivering van het benoemingsbesluit). 
3. Alle stukken die door de Raad van Bestuur gehanteerd werden (dit zijn de documenten 

waarop de Raad van Bestuur zich gesteund heeft om de beslissing te nemen). 
4. Het persoonlijk dossier van personeelslid Y zoals voorgelegd aan de Raad van Bestuur. 
 
Personeelslid X heeft recht op inzage, uitleg en afschrift van de documenten 1 tot 3. Aan de 
hand van deze documenten, namelijk het benoemingsbesluit, de beslissing en de stukken 
waarop het benoemingsbesluit gebaseerd is, kan personeelslid X zijn/haar eigen aanspraken 
op de benoeming tegen die van de benoemde persoon afwegen en op grond daarvan de 
deugdelijkheid van de motivering aan een inhoudelijke kritiek onderwerpen. 
 
Heeft personeelslid X het recht op inzage, op uitleg of om een afschrift te ontvangen van het 
persoonlijk dossier van personeelslid Y? 
 
Om deze vraag te kunnen beantwoorden moet rekening gehouden worden met de 
uitzonderingsgronden van artikel 13 van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de 
openbaarheid van bestuur. 
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In artikel 13, 2° van het decreet van 26 maart 2004 wordt gesteld dat de genoemde 
instanties een verzoek tot openbaarmaking afwijzen als de openbaarheid afbreuk doet aan 
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, tenzij de betrokken persoon met de 
openbaarmaking heeft ingestemd. 
 
Artikel 13, 2° van dit decreet is een absolute uitzonderingsgrond. Dit wil zeggen dat de 
instantie enkel vaststelt dat de openbaarmaking afbreuk doet aan één van de in art. 13 van 
dit decreet opgesomde belangen. Is dit het geval, dan moet de overheid het verzoek om 
openbaarmaking te verlenen, weigeren. 
 
Moet het persoonlijk dossier van personeelslid Y beschouwd worden als een document 
waarvan de bekendmaking ‘afbreuk doet aan de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer’? 
 
De bedoeling en het fundamenteel uitgangspunt van deze uitzonderingsbepaling bestaat er 
onmiskenbaar is om het door de Grondwet in artikel 22 en door het EVRM in artikel 8 aan 
eenieder toegekende recht op eerbiediging van zijn privé-leven te beschermen t.a.v. de 
openbaarheid van bestuur. 
 
Een schending van de persoonlijke levenssfeer kan slechts in concreto beoordeeld worden 
en maakt het voorwerp uit van een uitvoerige rechtspraak van het Europees Hof van de 
Rechten van de Mens. 
 
Een definitie van het begrip geven is dan ook niet gewenst omdat dit zou kunnen leiden tot 
een ongewilde beperking. 
 
Ook deze absolute uitzonderingsgrond heeft een relatief aspect: er is weliswaar geen 
afweging met het openbaar belang dat met de openbaarheid is gediend, maar telkens dient 
wel in concreto geoordeeld te worden of er al dan niet een inbreuk is gepleegd op de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
 
Openbaarmaking is echter wel mogelijk indien de persoon van wie de openbaarmaking van 
de informatie een inbreuk vormt op zijn persoonlijke levenssfeer, alsnog instemt met de 
openbaarmaking ervan. 
 
Het persoonlijk dossier omvat meer gegevens dan de gegevens waarop de Raad van 
Bestuur zich gesteund heeft om een beslissing te nemen. De mededeling van dit volledige 
dossier kan afbreuk doen aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Artikel 13, 2° 
van het decreet van 26 maart 2004 is van toepassing. 
 
In dit geval moet de raad van bestuur inzage of mededeling in afschrift weigeren, “tenzij de 
betrokken persoon met de inzage, de uitleg of de mededeling in afschrift heeft ingestemd”. 
 
Hieruit volgt dat er geen inzage in dit dossier kan verleend worden tenzij de benoemde met 
de inzage, de uitleg of de mededeling in afschrift ervan hebben ingestemd. 
 
Wanneer een school of scholengroep geconfronteerd wordt met de vraag naar inzage in het 
persoonlijk dossier van het benoemde personeelslid moet er dus rekening gehouden worden 
met de wet van 8 december 1992 (zoals gewijzigd door de wet van 11.12.1998). 
 
In de wet van 8 december 1992 wordt duidelijk bepaald op welke wijze men informatie 
kan/mag verwerken en of deze gegevens kunnen/mogen medegedeeld worden. 
 
Het finaliteitsprincipe (artikel 4 van de wet van 8.12.1992) stelt dat de persoonsgegevens 
voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden 
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verkregen en niet op een wijze mogen verwerkt worden die onverenigbaar is met die 
doeleinden. 
 
Het gerechtvaardigde doeleinde voor het verwerken van dit persoonlijk dossier is het nemen 
van een benoemingsbeslissing. De verwerking van dit dossier gebeurde niet met het oog op 
de mededeling of de inzage ervan aan andere kandidaten. 
Het mededelen aan andere kandidaten is dus geen gerechtvaardigd doeleinde. 
 
 
3.4.2. Documenten met de individuele scores van de kandidaten  
 
Mag inzage verleend worden in een document met de individuele scores van de kandidaten? 
 
Het document dat de individuele scores vermeldt is een bestuursdocument en dus is het 
decreet van 26 maart 2004 van toepassing. 
 
Het document dat de individuele scores vermeldt is informatie van persoonlijke aard. 
 
Er moet dus onderzocht worden of de kandidaat die inzage vraagt het vereiste belang heeft 
om informatie van persoonlijke aard op te vragen. 
 
Het recht voor de aanvrager om informatie van persoonlijke aard in te zien, betekent dat 
hij/zij in elk geval inzage mag vragen in de documenten die op hem/haar betrekking hebben. 
 
De eigen individuele scores moeten aan de kandidaat die erom verzoekt medegedeeld 
worden. 
 
Indien de kandidaat inzage vraagt in de individuele scores van de andere kandidaten moet 
die kandidaat zijn/haar belang aantonen. 
 
Aangezien het hier gaat over informatie van persoonlijke aard van andere kandidaten moet 
er nagegaan worden of de uitzonderingsgrond zoals bepaald in artikel 13, 2° van het decreet 
van 26 maart 2004 van toepassing is. 
 
Moet de openbaarmaking van individuele scores van de andere kandidaten beschouwd 
worden als afbreuk doende aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer? 
 
Op basis van de individuele scores van de kandidaten wordt er een rangschikking opgesteld. 
 
De kandidaat heeft ingevolge de wet op de openbaarheid van bestuur het recht om inzage te 
krijgen in de volledige beslissing met motivering. De kandidaten hebben recht op inzage in 
alle documenten waarop de Raad van Bestuur zich gesteund heeft om een beslissing te 
nemen. 
 
Ingevolge de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 
bestuurshandelingen moet de kandidaat inzicht krijgen in de motieven van de 
bestuurshandeling. 
 
De Raad van State stelt dat kandidaten in staat moeten zijn hun eigen aanspraken te kunnen 
afwegen tegen die van de andere kandidaten die beter gerangschikt werden. Zodat de 
kandidaat op grond daarvan de deugdelijkheid van de motivering aan een inhoudelijke kritiek 
kan onderwerpen. 
 
Aangezien de motieven van de rangschikking meestal enkel terug te vinden zijn in de 
individuele scores en deze integraal deel uitmaken van de beslissing tot rangschikking heeft 
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de kandidaat recht op inzage in de individuele scores van de kandidaten die hem of haar in 
zijn of haar rechtssituatie raakt. 
 
De inzage in de individuele scores van de kandidaten die beter gerangschikt werden dan de 
kandidaat die inzage vraagt heeft geen negatief gevolg voor deze kandidaten. 
 
De individuele scores vormen dan de motieven van de beslissing tot rangschikking en de 
openbaarmaking doet dan geen afbreuk aan de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer. 
 
De kandidaat heeft geen recht op de individuele scores van alle kandidaten, enkel van die 
kandidaten die hem of haar in zijn of haar rechtssituatie ongunstig raakt. 
Dit wil zeggen dat een kandidaat die de individuele scores van alle kandidaten opvraagt 
geen recht op inzage heeft in de scores van de kandidaten die na hem/haar gerangschikt 
werden of die niet opgenomen werden in de rangschikking. Want deze scores raken niet aan 
zijn of haar rechtssituatie. Hij/zij kan in dit geval geen belang aantonen. 
 
Indien de individuele scores geen integraal deel uitmaken van de beslissing tot rangschikking 
en deze beslissing een afdoende motivering bevat dan kan het volstaan inzage in deze 
beslissing te verlenen. 
 
 
3.4.3. Adressen van leerlingen doorgeven aan andere scholengroepen 
 
 Kan een scholengroep adressen van leerlingen doorgeven aan andere scholengroepen?  
 
Neen. 
De gegevens moeten gebruikt en medegedeeld worden in het kader van het doel. Het doel 
van het bijhouden van de adressen van de leerlingen is voor intern gebruik en niet voor het 
mededelen aan andere scholengroepen. 
 
 
3.4.4. Personeelslijsten doorsturen naar de vakbonden 
 
 Kan/mag de school personeelslijsten naar de vakbonden doorsturen? 
 
De mededeling van personeelslijsten is een verrichting van verwerking en kan slechts 
gebeuren mits eerbiediging van de doeleinden van de verwerking. 
Zolang de gegevens gebruikt en medegedeeld worden in het kader van het doel, handelt 
men overeenkomstig de wet. 
 
Het is dus belangrijk dat het doel van de inzameling van gegevens en de verwerking ervan 
nagegaan wordt. 
 
Het bijhouden van personeelslijsten gebeurt o.a. in het kader van de (loon)administratie, 
opstellen lesroosters… 
 
Daar het aanleggen van personeelslijsten niet gebeurde met het oog om deze door te geven 
aan de vakbonden, is het niet toegestaan deze door te geven. 
 
Indien het finaliteitsprincipe de mededeling van gegevens niet toelaat, dan kunnen de 
gegevens enkel in het kader van de toepassing van een wets- of verordeningsbepaling aan 
derden worden meegedeeld. 
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Het syndicaal statuut werd geanalyseerd om na te gaan of een wetsbepaling de mededeling 
toestaat. 
 
Artikel 17 van de wet van 19.12.1974 stelt dat de representatieve vakorganisaties de 
prerogatieven van de erkende vakorganisaties uitoefenen. 
Zonder te expliciteren wat onder de prerogatieven verstaan moet worden. 
 
De omzendbrief: Vakbondsonderhandelingen en – overleg in het gemeenschapsonderwijs – 
13 AC/ES/SH/jh van 1 februari 2000 stelt dat de representatieve vakorganisaties met het oog 
op de onderhandelingen alle nodige documentatie ontvangen, zonder te verduidelijken wat 
onder de nodige documentatie begrepen moet worden. 
 
Nergens in het syndicaal statuut wordt duidelijk omschreven welke informatie/documentatie 
de erkende vakorganisaties mogen opvragen en ontvangen. 
 
Uit de regelgeving zou afgeleid kunnen worden dat de erkende vakorganisaties het recht 
hebben personeelslijsten op te vragen om hun prerogatieven te kunnen uitoefenen. Dit houdt 
dan in dat de vakorganisaties over een wettelijke grondslag beschikken en dus kan hen de 
personeelslijsten overgemaakt worden. 
 
De inhoud van deze personeelslijsten moet zo beperkt mogelijk gehouden worden, bv. de 
naam van het personeelslid, de geboortedatum… Dit wil dus zeggen een lijst met zeer 
beperkte informatie. 
 
De personeelslijsten mogen door de vakorganisaties enkel gebruikt worden voor de 
bevoegdheden die hen toebedeeld worden volgens het syndicaal statuut. 
 
 
3.4.5. Plaatsen van videocamera’s in scholen 
 
 Mogen in scholen videocamera’s geplaatst worden? 
 
Over videocamera’s in scholen staat helemaal niets in de onderwijsreglementering vermeld. 
 
De wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van 
bewakingscamera’s (camerawet) en de uitvoeringsbesluiten van deze wet zijn toepassing. 
Voor de aspecten die in de camerawet niet uitdrukkelijk worden geregeld, blijft de wet van 8 
december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzicht van de 
verwerking van persoonsgegevens (privacywet) van toepassing. 
 
Een beslissing tot plaatsing van camera’s wordt voorafgegaan door overleg met (de 
vertegenwoordigers van) het personeel van de school. 
 
Bij het plaatsen van een camera is men verplicht om iedereen die gefilmd kan worden in te 
lichten; voor derden door middel van een duidelijk zichtbaar bord (pictogram) met de 
vermelding van camerabewaking. Ook moet het personeel expliciet ingelicht te worden. 
 
Het model van pictogrammen en de erop te vermelden inlichtingen worden bepaald door het 
KB van 10 februari 2008 tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er 
camerabewaking plaatsvindt (gewijzigd door het KB van 21 augustus 2009). 
 
De opgenomen beelden zijn gegevens in de zin van de wet van 1992 (zoals gewijzigd door 
de wet van 1998) indien zij betrekking hebben op één of meerdere natuurlijke personen die 
geïdentificeerd zijn of kunnen worden. Zij zijn dus persoonsgegevens. 
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Op grond van artikel 9 van de bovengenoemde wet moet die natuurlijke persoon in kennis 
gesteld worden van een bepaald aantal elementen. 
 
Wat de inhoud betreft, slaat de informatieplicht op de naam en het adres van de 
verantwoordelijke voor de verwerking (i.c. de directeur) of diens vertegenwoordiger, op de 
finaliteiten van de verwerking, op het bestaan van een recht van toegang en verbetering voor 
de betrokkenen, op de ontvangers of de categorieën ontvangers van de gegevens. Het doel 
van de camerabewaking moet duidelijk omschreven zijn. 
 
Men is verplicht om iedere camerabewakingssysteem aan te geven bij de Commissie voor 
de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (KB van 2 juli 2008 betreffende de 
aangiften van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s). De aangifte moet 
voorafgaandelijk verricht worden, of de gegevens nu al dan niet bewaard worden. 
 
De directeur die de camera laat plaatsen moet het finaliteitsbeginsel eerbiedigen. De 
beelden mogen dus niet gebruikt worden voor andere doeleinden. Er mogen geen 
overbodige beelden opgenomen worden. 
 
De opgenomen beelden mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor de 
verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze worden verkregen of verder verwerkt 
worden. 
 
Scholen mogen camera’s plaatsen mits het naleven van zowel de camerawet als de 
privacywet. 
 
 
3.4.6. Lijsten en bestanden meedelen aan derden 
 
 Mag de school en/of scholengroep lijsten en bestanden meedelen aan derden? 
 
De school en/of scholengroep die gevraagd wordt persoonsgegevens te verstrekken moet 
steeds nagaan wat het finaliteitsprincipe van de verwerking was. 
 
De persoonsgegevens worden voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en 
gerechtvaardigde doeleinden verkregen en mogen niet verwerkt worden op een wijze die 
onverenigbaar is met die doeleinden. 
 
Uit het finaliteitsprincipe volgt dat de school en/of scholengroep zich de vraag moet stellen 
waarom die persoonsgegevens verwerkt werden. 
 
De school en/of scholengroep moet nagaan of de gevraagde persoonsgegevens onder de 
vrijstelling van verplichte aangifte valt. Opdat bepaalde persoonsgegevens vrijgesteld 
zouden zijn van verplichte aangifte moeten een aantal voorwaarden nageleefd worden (cfr. 
hierboven). 
 
De loonadministratie mag enkel medegedeeld worden aan ontvangers die daartoe 
gerechtigd zijn. 
Inzake personeelsadministratie, boekhouding en leerlingen- en studentenbeheer mogen 
deze gegevens niet meegedeeld worden aan derden tenzij voor de toepassing van wets- of 
verordeningsbepaling of indien nodig voor de verwezenlijking van de doelstellingen van 
verwerking. 
 
Indien het finaliteitsprincipe de mededeling aan derden toelaat en dit niet gebeurt in 
toepassing van wets- of verordeningsbepaling of voor de verwezenlijking van de doelstelling 
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van de verwerking dan wordt de school en/of scholengroep verplicht om hiervoor aangifte te 
doen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. 
 
 
 
3.5. Aan de hand van volgende voorbeelden wordt nagegaan welke lijsten of 
bestanden met persoonsgegevens mogen of niet mogen doorgegeven worden. 
 
 de personeelslijsten (vermelding van de naam, adres…): deze mogen niet doorgegeven 

worden aan mutualiteiten, vzw’s… Enkel indien de personeelsleden zich akkoord 
verklaren met de mededeling van deze gegevens aan de ouders mogen deze lijsten 
medegedeeld worden. 

 de personeelslijsten voor de boekhouding (vermelding van de naam, rekeningnummer, 
loon…): deze mogen doorgegeven worden aan sociale secretariaten indien deze instaan 
voor de betaling van de lonen. 

 leerlingenadministratie: naam, adres. De verwerking van gegevens betreffende ras en 
etnische en raciale gegevens mogen worden opgenomen in verwerkingen die uitsluitend 
de positieve discriminatie van etnische of raciale en minderheden tot doel hebben. 
De lijsten met namen van leerlingen mogen niet doorgegeven worden aan firma’s (bv. 
computerbedrijf). Deze lijsten mogen ook niet doorgegeven worden aan een andere 
scholengroep omdat de lijsten hiervoor niet opgesteld werden. 

 de aan- of afwezigheidslijsten van de leerlingen, cursisten: deze lijsten mogen enkel aan 
de bevoegde overheidsinstanties overgemaakt worden. 

 Leerlingenvolgsysteem: deze lijsten mogen enkel aan de bevoegde overheidsinstanties 
overgemaakt worden. 

 adressenbestanden van potentiële leerlingen: deze mogen niet doorgegeven worden aan 
derden. Deze bestanden werden enkel opgesteld om potentiële leerlingen via informatie 
te overtuigen naar die school te gaan. 

 adressenbestanden van oud-leerlingen: deze mogen niet doorgegeven worden aan 
derden. Deze bestanden werden enkel bijgehouden om de oud-leerlingen nog informatie 
te bezorgen van de school, bv. uitnodigingen voor reünies… 

 lijsten waarbij de leerlingen vermeld worden die een vrijstellingsattest 
godsdienst/zedenleer gekregen hebben: deze lijsten mogen enkel aan de bevoegde 
overheidsinstanties overgemaakt worden. 

 … 
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4. CONCLUSIE  
 
Waar moet de school en/of scholengroep op letten bij de verwerking van 
persoonsgegevens? 
 
De school en/of scholengroep moet het doeleinde van de verwerking duidelijk omschrijven 
en moet deze eerbiedigen. De verwerking mag dus niet voor een andere doeleinde verwerkt 
worden. 
 
Een onderwijsinstelling houdt gegevens bij over leerlingen, studenten, cursisten, 
oudleerlingen, interne leerlingen, onderwijzend personeel, administratief personeel; 
opvoedend hulppersoneel, meesters-, vak- en dienstpersoneel, GECO’s, ouders, leden van 
de schoolraad, leden van de raad van bestuur, leden van het college van directeurs, leden 
van de vriendenkring, externe juryleden, donateurs,… 
 
In adressenbestanden, personeelslijsten, beoordelings- of evaluatiedossiers, 
aanwezigheidslijsten van leerlingen… worden persoonsgegevens verwerkt. 
 
De persoonsgegevens mogen alleen worden aangewend voor intern gebruik en in de relaties 
met de overheid, voor zover de regelgeving daartoe verplicht of noodzaakt. 
 
In principe is niet toegestaan, via welk communicatiemiddel ook, deze gegevens mee te 
delen aan organisaties die vreemd zijn aan het GO! onderwijs van de Vlaamse 
Gemeenschap (zoals mutualiteiten, vzw’s, feitelijke verenigingen en commerciële 
organisaties). 
 
Deze gegevens mogen niet worden doorgegeven aan personen die vreemd zijn aan de 
dienst. 
Ze mogen evenmin worden doorgegeven aan personeelsleden van het GO! onderwijs van 
de Vlaamse Gemeenschap die niet om dienstredenen over deze gegevens moeten 
beschikken. 
 
Dit principe mag echter geen afbreuk doen aan het recht van de afgevaardigden van de 
representatieve vakorganisaties m.b.t. de gegevens op basis waarvan deze organisaties 
bijstand verlenen aan hun leden, onder meer inzake de controle van de rechtsgeldigheid van 
de personeelsbewegingen. 
 
Uitzonderingen op dit principe vormen ook de bepalingen van artikel 14 §1, vierde lid van de 
wet van 19 december 1974 en van artikel 59 van het Koninklijk Besluit van 28 september 
1984 (tot uitvoering van deze wet). Hierdoor zijn de instellingen van het 
Gemeenschapsonderwijs (in casu de scholen en scholengroepen) verplicht de bijgewerkte 
lijst van hun personeel te bezorgen aan de voorzitter van de commissie die controle uitoefent 
op het representatief karakter van de vakorganisaties. 
 
Geïnformatiseerde verwerkingen moeten bij de Commissie voor de Bescherming van de 
Persoonlijke Levenssfeer aangegeven worden, behalve diegene die vrijgesteld worden. 
 
De verwerkingen moeten beveiligd worden tegen ongevallen, niet-gemachtigde verbindingen 
of toegang. 
 
De school en/of scholengroep die persoonsgegevens geautomatiseerd verwerkt, al dan niet 
in een netwerk, kan op geen enkele wijze verantwoorden dat deze gegevens verloren gaan 
of ernstig beschadigd zijn ten gevolge een stroomuitval, een ‘crash’ van de harde schijf, het 
binnendringen van een virus, kwaad opzet van een leerling,… Er zijn immers voldoende 
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elementaire voorzieningen beschikbaar om dergelijke calamiteiten (grote rampen) te 
vermijden: noodbatterij, strikte backup-discipline, antivirusprogrammatuur, wachtwoord-
protectie, afbakening van de gebruiksrechten… 
 
De school en/of scholengroep is aansprakelijk wanneer er onvoldoende beveiliging is. 
 
De school en/of scholengroep moet de verwerkingen bijwerken. De school en/of 
scholengroep doen er dus goed aan hun huidige manuele bestanden en computergegevens 
aan een grondige controle te onderwerpen en alle gegevens die onjuist, onvolledig en niet 
ter zake dienend zijn te verbeteren of te verwijderen. 
 
Een aantal persoonsgegevens van een leerling zijn niet meer ter zake zodra deze de school 
verlaat. Een voorbeeld daarvan is het leerlingendossier voor begeleiding en 
studiebeoordeling. Dit dossier moet dan ook op ogenblik dat de leerling de school verlaat 
vernietigd worden, tenzij er wettelijk bepaald wordt hoelang dit bijgehouden moet worden. 
 
In beginsel is het verboden gevoelige, gezondheids- en gerechtelijke persoonsgegevens te 
verwerken. 
 
De gevoelige gegevens, waaronder de politieke mening en de persoonsgegevens die de 
gezondheid betreffen mogen enkel verwerkt en medegedeeld worden mits toestemming van 
de betrokkene. 
 
De persoon wiens gegevens verzameld en/of verwerkt worden moet kennis krijgen van het 
doeleinde, de naam en het adres van de verantwoordelijke voor de verwerking en van zijn 
recht van toegang en verbetering. 
 
De school heeft bijvoorbeeld geen toestemming om van een leerling het lidmaatschap van 
een ziekenfonds te verwerken, of van een leraar het lidmaatschap van een vakbond. 
 
In het leerlingendossier worden medische gegevens preventief bewaard om in voorkomend 
geval gepast te reageren (bv. hyperventilatie, allergieën, epilepsie…). 
 
Een school mag met het oog op het onderwijsvoorrangsbeleid raciale en etnische gegevens 
van migrantenleerlingen verwerken. 
 
De school is in het algemeen niet gemachtigd om justitiële gegevens te verwerken. De 
school kan zich slechts in een beperkt aantal gevallen beroepen op haar wettelijke 
verplichtingen om justitiële gegevens wel te verwerken, bv. indien de ouders van een 
minderjarige leerling uit de ouderlijk macht ontzet zijn. 
 
In de praktijk zullen scholen persoonsgegevens verzamelen bij de inschrijving van een 
nieuwe leerling of bij de aanwerving van een nieuw personeelslid. Voor de leerlingen kan de 
school bv. op het inschrijvingsformulier of in het schoolreglement een kennisgeving 
opnemen. Bij de verzameling van persoonsgegevens van leraren, personeel kan de school 
deze kennisgeving op het invulformulier afdrukken. 
 
Een voorbeeld van formulering kan als volgt luiden: 

De wet van 8.12.1992 is van toepassing op de verwerking van de gegevens aan de 
hand van dit formulier. Ze worden door de school verwerkt voor de volgende 
doeleinden: (opsomming geven). Je kan je steeds tot de school wenden om deze 
gegevens in te zien. Je hebt ook het recht deze zo nodig te laten verbeteren. 

 



 33

In sommige gevallen verkrijgt de school gegevens, bv. over een leerling, zonder deze bij de 
betrokken zelf te verzamelen. Indien een leerling van school verandert en een aantal 
gegevens rechtstreeks van de vorige school verkregen worden. 
 
Als persoonsgegevens over een betrokkene niet bij de betrokkene zelf worden verkregen, 
moet de betrokkene slechts geïnformeerd worden indien de verantwoordelijke voor de 
verwerking overgaat tot registratie van de gegevens of overweegt om de gegevens aan 
derden mee te delen. 
 
Indien persoonsgegevens geregistreerd worden, moet de informatieverstrekking verricht 
worden op het moment van de registratie. 
 
Op de kennisgevingsverplichting bij de eerste registratie in een verwerking bestaan een 
aantal uitzonderingen, waardoor de school en/of scholengroep in de praktijk in de meeste 
gevallen vrijgesteld is van deze verplichting. 
 
Deze kennisgevingsverplichting geldt niet indien de kennisgeving reeds gebeurd is bij de 
verzameling van de gegevens. 
Op school is aan de verplichting dus meestal reeds voldaan bij de inschrijving van leerlingen 
of bij de aanwerving van leraren. 
 
Deze kennisgevingsverplichting geldt ook niet indien de verwerking uitsluitend de identificatie 
van personen beoogt waarmee de houder van het bestand in het kader van de functie of de 
activiteiten van die personen maatschappelijk of professionele betrekkingen onderhoudt. 
Deze uitzondering is o.m. van toepassing op de relatie van scholen met leden van een 
vriendenkring, externe juryleden… 
In dit geval zijn de gegevenscategorieën die verwerkt mogen worden, welomschreven en 
beperkt, namelijk: 
 naam, voornamen, toenamen, bijnamen en pseudoniemen, 
 contactadres (professioneel en privé, telefoon, telefax, e-mail…), 
 functies, sector en aard van de activiteiten van de betrokken persoon, 
 plaats, datum en omstandigheden van het laatste contact, 
 aard van de band tussen de houder van het bestand en de betrokken persoon, 
 eventueel refertenummer, 
 foto. 
 
Deze lijst is exhaustief de school mag geen andere gegevens verwerken van personen 
waarmee ze maatschappelijke of professionele betrekkingen onderhoudt. 
 
De school en/of scholengroep is in de meeste gevallen vrijgesteld van de verplichting tot 
kennisgeving bij de eerste registratie, maar niet van de verplichting tot kennisgeving bij de 
verzameling van de persoonsgegevens. 
 
Bij de mededeling van personeelsgegevens aan derden moet door de school en/of 
scholengroep steeds nagegaan worden of de mededeling niet onverenigbaar is met de 
doelstelling van de verwerking.  
 
De persoonsgegevens die de school en/of scholengroep geautomatiseerd verwerkt zijn 
hoofdzakelijk vrijgesteld van aangifte bij de Commissie voor de Bescherming van de 
Persoonlijke Levenssfeer. 
 
Opdat deze geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens vrijgesteld worden van 
de verplichting tot aangifte moeten een aantal opgelegde voorwaarden nageleefd worden. 
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Één van deze voorwaarden is het niet mededelen van de persoonsgegevens aan derden, 
tenzij dit gebeurt in toepassing van een wets- of verordeningsbepaling of voor de 
verwezenlijking van de doelstelling van de verwerking. 
 
De school en/of scholengroep moet er rekening mee houden dat indien het finaliteitsprincipe 
de mededeling aan derden toelaat en dit niet gebeurt in toepassing van een wets- of 
verordeningsbepaling of voor de verwezenlijking van de doelstelling van de verwerking dan 
wordt de school en/of scholengroep verplicht om hiervoor aangifte te doen bij de Commissie 
voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. 
 
Ingeval de school en/of scholengroep persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze 
verwerkt moet eerst het doel van de verwerking nagegaan worden. 
 
Bepaalde soorten van geautomatiseerde verwerkingen houden kennelijk geen gevaar in op 
het gebied van de schending van de persoonlijke levenssfeer en zijn daarom vrijgesteld van 
de aangifteplicht, mits de verantwoordelijke van de verwerking een aantal voorwaarden 
naleeft. (Zie opsomming pag. 6-8) 
 
De school en/of scholengroep moet nagaan welke geautomatiseerde verwerkingen 
vrijgesteld zijn. 
 
Nadat de vrijgestelde verwerkingen geëlimineerd werden moeten de resterende 
verwerkingen aangegeven worden bij de Commissie voor de Bescherming van de 
Persoonlijke Levenssfeer. 
 
Vooraleer de resterende verwerkingen aan te geven bij de Commissie moet de 
verschuldigde bijdrage vooraf gestort worden aan de Commissie. Het betalingsbewijs moet 
bij de aangifte worden gevoegd. Zonder betaling is de aangifte nietig. 
 
In de artikelen 47 t.e.m. 49 van het KB 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 worden de bijdragen bepaald. 
 
Indien de aangifte wordt verricht aan de hand van het papieren formulier dat de Commissie 
daartoe ter beschikking stelt, wordt het bedrag van de bijdrage die de verantwoordelijke van 
de verwerking aan de Commissie moet storten, vastgesteld op 125 euro voor de aangifte van 
alle gegevens die dezelfde verantwoordelijke op hetzelfde tijdstip aan de Commissie 
verstrekt. 
 
Indien de aangifte wordt verricht aan de hand van de magnetische informatiedrager die de 
Commissie daartoe ter beschikking stelt, wordt het bedrag van de bijdrage die de 
verantwoordelijke van de verwerking aan de Commissie moet storten, vastgesteld op 25 
euro voor de aangifte van alle gegevens die dezelfde verantwoordelijke op hetzelfde tijdstip 
aan de Commissie verstrekt. 
 
Het bedrag van de bijdrage die aan de Commissie moet worden gestort bij aangifte door 
dezelfde verantwoordelijke op hetzelfde tijdstip van een of meer wijzigingen in de 
vermeldingen van zijn oorspronkelijke aangifte wordt vastgesteld op 20 euro. 
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Achtergrondinformatie: 
 
 Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte 

van de verwerking van persoonsgegevens 
 KB 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 
 Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuursdocumenten. 
 Tekst: Bescherming van de persoonsgegevens in België van de privacycommissie 

(http://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/bescherming
-van-persoonsgegevens-in-belgie.pdf) 

 


