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Bijlagen  

  

Bezorgen documenten in het kader van steekproeven 

  

Geachte heer, mevrouw,  

 

De afgelopen maanden voerde het VAPH een aantal steekproeven uit waarbij er documenten van 

gebruikers van uw voorziening werden opgevraagd. Naar aanleiding daarvan ontvingen wij enkele 

vragen en bedenkingen over de toepassing van de algemene verordening gegevensbescherming of 

de GDPR.  

 

Deze verordening verbiedt niet dat persoonsgegevens via mail worden doorgestuurd. Als er 

persoonsgegevens worden uitgewisseld, moet het risico op het misbruik ervan zo laag mogelijk 

worden gehouden. De gegevensbeschermingsautoriteit beveelt aan om geen rijksregisternummers 

via mail uit te wisselen omdat de persoon op die manier geïdentificeerd kan worden. Andere 

persoonsgegevens kunnen wel via mail worden toegestuurd.  

 

De expliciete toestemming van de gebruiker of de vergunde zorgaanbieder is niet vereist. Deze 

documenten worden immers opgevraagd door het VAPH in het kader van haar opdracht. Dat is ook 

de reden waarom er geen verwerkersovereenkomst moet worden gesloten.  

 

Er werden ook vragen gesteld bij de proportionaliteit van de opgevraagde documenten. Het VAPH 

vraagt enkel documenten op die zij nodig heeft om haar opdracht uit te kunnen voeren. Na de 

beëindiging van de opdracht worden de documenten vernietigd.  

 

Pagina 1 van 2 



 

Ondertussen heeft het VAPH al veel documenten mogen ontvangen. Waarvoor dank. Wij vragen de 

vergunde zorgaanbieders die de documenten nog niet hebben bezorgd om ze ons alsnog via mail te 

bezorgen.  

 

Gelieve dit nu zo snel mogelijk te doen zodat de steekproeven verder kunnen worden uitgevoerd.  

 

Op langere termijn werkt het VAPH aan een mogelijkheid om documenten in de GIR op te laden 

zodat ze niet meer via mail verstuurd moeten worden. Op die manier wordt het risico op misbruik 

van persoonsgegevens nog meer verlaagd.  

 

 

Vriendelijke groeten, 

 

 

 

 

James Van Casteren Jos Theunis 

Administrateur-generaal In afwezigheid van James Van Casteren 

 

 

 

 

 

 

 


