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INSISTO
Geachte
Op 1 maart 2014 gaan we, na het proefproject in de provincie Oost-Vlaanderen, in heel Vlaanderen
van start met de aanmeldingen via INSISTO in het kader van het decreet Integrale Jeugdhulp.
Een extra aandachtspunt hierbij is privacy. De gebruikers van INSISTO krijgen immers ook toegang tot
de gegevens uit het Rijksregister van alle min – 25jarigen.
De privacycommissie vraagt daarom de drempel tot mogelijk misbruik van deze gegevens voldoende
hoog te leggen. Concreet wil dit zeggen dat u erover waakt slechts een kleine kring van
vertrouwelingen toegang te geven tot deze systemen, en ook vraagt de bijgevoegde “verklaring op
eer” te ondertekenen.
Mogen we vragen ons een kopie van deze verklaringen en een lijst van personen die toegang krijgen,
door te sturen?
Op termijn is het wettelijk nodig dat elke voorziening een veiligheidsconsulent aanstelt die waakt
over het veiligheidsbeleid. Dit veiligheidsbeleid reflecteert hoe de voorziening omgaat met de
privacygegevens op een veilige manier. In bijlage vindt u terug wat dit zoal inhoudt. Voor wie niet
thuis is in deze reglementering, komt dit heel indrukwekkend over. Belangrijk is dat het niet nodig is
om een volledig informatieveiligheidsbeleid te hebben om van start te kunnen gaan.
Mocht u als voorziening al beschikken over een veiligheidsconsulent, dan kunt u uiteraard bij hem of
bij haar terecht met deze brief. Is dat nog niet het geval, dan kunt u zich verder informeren bij Koen
Discart binnen het VAPH.
In elk geval is het volgen van hetgeen hierboven staat voldoende om te kunnen starten. Vanuit de
agentschappen wordt momenteel in kaart gebracht welke mogelijkheden er zijn om jullie verder te
ondersteunen inzake de veiligheidsaspecten bij elektronische verwerking van gegevens.
Met vriendelijke groeten
Dany Dewulf
Algemeen Directeur
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