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Betreft: Advies inzake de stopzetting van het Vlaams Personenregister WVG 

 

 

De Vlaamse Toezichtcommissie (hierna: “de VTC”);  

 

Gelet op het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (hierna: “e-

govdecreet”), inzonderheid artikel 9 en 11;  

 

Gelet op het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer zoals gewijzigd 

door het decreet houdende de aanpassing van de decreten aan de verordening (EU) 2016/679 van het Europees 

Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de 

verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van 

richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (AVG-decreet), inzonderheid artikel 188; 

 

Gelet op artikel 43, in fine, van het decreet van 25 april 2014 betreffende de gegevensdeling in de zorg;  

 

Gelet op de Verordening (Eu) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad Van 27 april 2016 betreffende 

de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende 

het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna “AVG”); 

 

Gelet op de vraag om advies van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, ontvangen per mail op 24 

mei 2018; 

Gelet op de bespreking van het dossier op de vergadering van de VTC van 20 juni 2018; 

 

 

Vlaamse Toezichtcommissie voor het 

elektronische bestuurlijke 

gegevensverkeer 

 

Advies VTC nr. 03/2018 van  

20 juni 2018 
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Brengt het volgend advies uit: 

 

 

A. Omschrijving adviesvraag  

 

1. In artikel 43 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de gegevensdeling in de zorg wordt een 

personenregister "Personenregister WVG" opgericht. Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin wordt 

aangeduid als verantwoordelijke voor de verwerking.  

 

2. Het Personenregister WVG bevat de volgende gegevens: 

1° de informatiegegevens, vermeld in artikel 3, eerste lid, 1° tot en met 10°, en tweede lid, van de wet van 8 

augustus 1983 tot regeling van het Rijksregister van de natuurlijke personen; 

2° het identificatienummer van het Rijksregister, als het om gegevens gaat die betrekking hebben op een 

natuurlijke persoon die in het Rijksregister opgenomen is; 

3° het identificatienummer van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, vermeld in de wet van 15 januari 

1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, als het om gegevens 

gaat die betrekking hebben op een natuurlijke persoon die niet in het Rijksregister opgenomen is. 

 
 
3. Artikel 43, in fine, van hetzelfde decreet bepaalt: “Het gebruik van het Personenregister WVG wordt elke 

vijf jaar geëvalueerd. Deze evaluatie gebeurt na het inwinnen van het advies van de toezichtcommissie, het 

Sectoraal Comité van het Rijksregister en de Vlaamse Dienstenintegrator. Indien deze adviezen unaniem negatief 

zijn, wordt het Personenregister WVG afgeschaft. De Vlaamse Regering beslist bij tegenstrijdige adviezen over 

het voortbestaan van het Personenregister WVG.” 

 

4. Na evaluatie komt het Departement WVG tot volgende conclusie (adviesvraag):  

“Voornaamste redenen voor het opdoeken van het VPR: 
1. Het heeft nog weinig nut. Op dit moment wordt het VPR enkel nog gebruikt voor de kankerscreenings 

en vaccinnet. De informatie die die toepassingen nodig hebben, kan ondertussen ook (rechtstreeks of) 
via de dienstenintegratoren (met name de VDI) bekomen worden. Het VPR is dus niet langer nodig. 

2. Deze datastroom veilig opzetten en (vooral) bewaken dat ze enkel gemachtigd gebruikt wordt, is 
specialistenwerk. Dit wordt ondertussen aangeboden door de VDI. Het Departement WVG zal daar dus 
niet langer zelf in investeren. Een nieuwe investering zou nodig zijn om het VPR “up and running” te 
houden, aangezien de infrastructuur waarop het VPR draait verhuist van het bedrijfsnetwerk van de 
Vlaamse overheid (servers in Nossegem) naar Smals. Het VPR zou aangepast moeten worden.” 
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B. Advies VTC 

 

5. Het personenregister WVG is, voor wat de inwoners van het Vlaamse en Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest betreft, op een paar gegevens na een kopie van het Rijksregister. Dit druist in tegen het 

principe van raadpleging van een authentieke gegevensbron.  

 

6. Authentieke bronnen nemen, samen met dienstenintegratoren, een cruciale plaats in in de e-

government-context en dit vertaalt zich ook in de regelgeving ter zake.1 Artikel 3 van het e-govdecreet bepaalt: 

“De entiteiten van de Vlaamse administratie moeten de gegevens die ze nodig hebben om het elektronische 

bestuurlijke gegevensverkeer uit te bouwen, bij authentieke gegevensbronnen opvragen.” 

 

7. De VTC kan de beslissing om het VPR af te schaffen enkel aanmoedigen nu blijkt dat de vereiste 

gegevens kunnen verkregen worden rechtstreeks bij de authentieke bron of via de Vlaamse Dienstenintegrator.   

 

C. Besluit 

 

8. De VTC geeft een gunstig advies over het afschaffen van het Vlaams Personenregister en het opvragen 

van de vereiste gegevens bij de authentieke bronnen, rechtstreeks of door tussenkomst van de Vlaamse 

Dienstenintegrator.  

 

 

Geert Mareels 
Voorzitter 

                                                           
1 Artikelen 2, 2°, 3 en 4 van het Vlaams decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer 

(e-govdecreet).  
 


