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= General Data Protection Regulation
= Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
= Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met
de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens

Persoonsgegevens: “alle informatie over een geïdentificeerde of
identificeerbare natuurlijke persoon (de ‘betrokkene’)”

↔ anonieme gegevens (redelijkerwijze onmogelijk om link te leggen)
↔ gegevens van overledenen (nog wel o.a. beroepsgeheim)

Verwerking: “een bewerking of geheel van bewerkingen met
betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van
persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd voor geautomatiseerde
procedés (…)”, inclusief gegevensdeling

GDPR



GDPR-vereisten

Rechtmatigheid
Doelbinding

Minimale gegevensverwerking
Juistheid

Opslagbeperking

Veiligheid

Transparantie

Verwerkingsverantwoordelijke
moet naleven en moet
naleving kunnen aantonen
(verantwoordingsprincipe)



Wie is de “verwerkingsverantwoordelijke”?

Geïnformeerde toestemming of volstaat informeren?

2 grote vragen over gegevensdeling



VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKHEID?



Verwerkingsverantwoordelijke(n)/controller(s)

“een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een 
overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, 
alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen 

voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt”

Degene die de essentiële verwerkingsbeslissingen maakt, 
draagt de GDPR-verantwoordelijkheid

Verwerker/processor
“een natuurlijke persoon of 

rechtspersoon, een 
overheidsinstantie, een dienst 

of een ander orgaan die/dat ten 
behoeve van de 

verwerkingsverantwoordelijke 
persoonsgegevens verwerkt”

Bewerker
“(…) de personen die onder 
rechtstreeks gezag van de 

verwerkingsverantwoordelijke 
of de verwerker gemachtigd zijn 

om de persoonsgegevens te 
verwerken” zijn geen derden



Verwerkingsverantwoordelijke(n)/controller(s)
Elke verwerkingsverantwoordelijke die bij verwerking betrokken is, 

is aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door 
verwerking die GDPR schendt  samen voor gehele schade 

aanspreekbaar, ongeacht onderlinge regeling, maar wel (beperkt) 
onderling verhaalsrecht 

Verwerker/processor
• Rechtstreekse GDPR-

aansprakelijkheid voor 
verwerkersverplichtingen

• Samen met verwerkings-
verantwoordelijken en/of andere 
verwerkers aanspreekbaar, ongeacht 
overeenkomst, maar wel (beperkt) 
onderling verhaalsrecht

Bewerker

• geen rechtstreekse GDPR-
aansprakelijkheid

• mogelijk wel aansprakelijk 
op andere gronden

Instructies (via gegevensbeschermingsbeleid)

Verwerkersovereenkomst (art. 28 GDPR)

Onderlinge regeling 
(art. 26 GDPR)



Essentiële verwerkingsbeslissingen?

Feitelijk bepalen van de 
doeleinden van de 

gegevensverwerking

Feitelijk bepalen van de 
essentiële middelen om 

die doeleinden te bereiken

en/of

Joint control hoeft niet 
volledig te overlappen

Bv. welke gegevens
Bv. toegangsrechten
Bv. verwerkingsduur

Technische uitwerking 
en uitvoering kan aan 
bewerker/verwerker 
overgelaten worden



Ziekenhuis

Vertaling naar gegevensdeling voor zorg

Ziekenhuis = controller,
mogelijk processor voor andere doeleinden 

ziekenhuispersoneel

Privépraktijk
= controller

Personeel

Processor
…

Processor
App-leverancier

Processor =
EPD-leverancier

(zelfstandige) ZH-artsen
(zelfstandige) ZH-artsen

(zelfstandige) ZH-artsen
= joint controllers

Beheerder
Gedeeld platform

ZH

ZH
ZH

PP

PP
Joint controllers

Stagiair
= 

controller 
voor 

onderwijs

Onderwijsinstelling
= controller voor 

onderwijs

Sponsor Experiment
= controller

= controller bij verdere 
verwerking voor eigen 

doeleinden



Aansprakelijkheidsbeperking?

Essentiële verwerkingsbeslissingen geheel of gedeeltelijk overlaten 
aan anderen 

OF

Tegenbewijs leveren: aantonen dat u feitelijk op geen enkele wijze 
verantwoordelijk bent voor het schadeveroorzakend feit 
(=weerleggen van aansprakelijkheidsvermoeden) 

OF

Uitgebreider verhaalsrecht in contract met verwerker of 
gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke via vrijwaringsbeding 
(=eerst incasseren, dan herverdelen)



TOESTEMMING?



(A) Toestemming voor geneeskundige behandeling,
deelname wetenschappelijk/klinisch onderzoek, etc.

= uiteraard vereist (wet patiëntenrechten,
wet experimenten, enz)

Vs.

(B) Quid toestemming voor verwerking van
persoonsgegevens (als rechtmatigheidsgrond)

= bovenop toestemming (A)?

toestemming ≠ toestemming



Toestemming is niet de enige rechtmatigheidsgrond

Rechtmatigheidsgronden
voorverwerking gewone
gegevens (art. 6 GDPR)

• Toestemming voor specifiek doel

• Nodig voor uitvoering van 
overeenkomst

• Nodig voor wettelijke
verplichting van 
verantwoordelijke

• Nodig voor vitale belangen van 
betrokkene

• Nodig voor taak van algemeen
belang

• Nodig voor gerechtvaardigde
belangen van verantwoordelijke

Bijkomende rechtmatigheidsgronden voor
verwerking gevoelige gegevens (art. 9 GDPR)

• Toestemming voor specifiek doel
• Nodig voor sociaalrechtelijke verplichting/rechten
• Nodig voor vitale belangen van onbekwame

betrokkene
• Nodig voor ledenbeheer van bepaalde VZW’s
• Openbaar gemaakt door de betrokkene
• Nodig in kader van rechtsvordering
• Nodig in algemeen belang op basis van wetsbepaling
• Nodig voor (beheer van) gezondheidszorg- of sociale

diensten (therapeutische relatie!)
• Nodig voor volksgezondheid op basis van 

wetsbepaling
• Nodig voor wetenschappelijk, historisch of statistisch

onderzoek mits passende waarborgen (incl
dataminimisatie)

G
e

e
n

to
es

te
m

m
in

g

G
e

e
n

to
es

te
m

m
in

g



• art. 4 KB van 3 mei 1999 betreffende AMD

• art. 33 WUG

• Wet eHealthplatform

• art. 18 Decreet van 25 april 2014 betreffende de gegevensdeling tussen
actoren in de zorg

• art. 10, §7 Wet Menselijk Lichaamsmateriaal

• art. 36 Wetsontwerp inzake kwaliteitsvolle praktijkvoering

• …

+ Art. 9, lid 4 GDPR laat beperkingen voor gezondheidsgegevens toe

Wel tendens in Belgische wetgeving naar 
toestemming voor verwerking persoonsgegevens



• Toestemming kan niet altijd vrij gegeven worden: machtsonevenwicht arts-
patient (vb. deelnemer aan klinische studie versus opdrachtgever, …)

• Risico bestaat steeds dat toestemming wordt ingetrokken →
rechtmatigheidsgrond voor gegevensverwerking verdwijnt!

• Toestemming vereist bewijs  bureaucratisering van arts-patiënt relatie?
Zeker nu er andere rechtmatigheidsgronden voorhanden zijn!

• Art. 9, lid 4 GDPR laat inderdaad beperkingen voor gezondheidsgegevens
toe, MAAR niet overdrijven (in licht van vrij verkeer van persoonsgegevens
+ goede werking van ziekenhuizen/werken in teamverband)

• Toestemming gegevensverwerking beleidsmatig eigenlijk niet nodig want
reeds toestemming/controle via toestemmingsvereiste Wet
Patiëntenrechten, Experimentenwet,…  wel natuurlijk
transparantieverplichting + proportionaliteitsprincipe in acht blijven nemen
+ veiligheidsmaatregelen garanderen

Nochtans: gevaren/bezwaren bij toestemming 
voor gegevensverwerking!



+ uitzonderingen art. 14, lid 5 GDPR 

Informatieplicht! 
Basisinformatie Aanvullende informatie

Naam + contactgegevens 
verwerkingsverantwoordelijke

(Criteria van) de bewaartermijn

Contactgegevens DPO Rechten van de betrokkene

Verwerkingsdoel + rechtmatigheidsgrond Recht op intrekken van toestemming

Gerechtvaardigde belangen (art. 6, lid 1, f GDPR) Klachtrecht bij GBA

(Categorieën van) ontvangers Nood aan verstrekking van persoonsgegevens 
+ gevolgen van niet-verstrekking

Doorgifte aan landen buiten EU en/of 
internationale organisatie

Bestaan/logica/gevolgen van 
geautomatiseerde besluitvorming

Indien persoonsgegevens niet rechtstreeks van de betrokkenen verkregen

Categorieën van persoonsgegevens Bron van persoonsgegevens



• Benut zoveel mogelijk andere rechtmatigheidsgronden dan
toestemming (therapeutische relatie – wetenschappelijk
onderzoek)

• Enkel toestemming als rechtmatigheidsgrond voor
gegevensverwerking wanneer er geen andere
rechtmatigheidsgrond voorhanden is

• Wel steeds afdoende informeren!

Besluit
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