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Algemeen beleid op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming
Versie 1.0 - 25 mei 2018
AHOVOKS respecteert uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze verklaring
vindt u hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Deze privacyverklaring
geeft het algemene beleid aan op het vlak van gegevensverwerking en
-bescherming van:
Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties & Studietoelagen
(AHOVOKS)
Consciencegebouw - Koning Albert II-laan 15 1210 Brussel

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?
In deze privacyverklaring gebruiken we het persoonlijk voornaamwoord we om te verwijzen naar
AHOVOKS. AHOVOKS is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in deze
verklaring worden omschreven en toegelicht. We verwerken alleen persoonsgegevens en we laten
alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om de taken die ons zijn toebedeeld,
te kunnen verrichten. We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen
van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale
en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van
persoonsgegevens.
Als u algemene vragen hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u
contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (FG) van AHOVOKS door te
mailen naar dpo.ahovoks@vlaanderen.be . In het Engels is dat de data protection officer (DPO). U
kunt ook terecht bij de FG met opmerkingen en suggesties en om uw rechten uit te oefenen.

Wanneer verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?
We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens als u een van onze diensten aanvraagt of
contact met ons opneemt in het kader van de diensten die we verlenen. We kunnen uw
persoonsgegevens ook verwerken als u een algemene vraag aan ons stelt.
Het is ook mogelijk dat een decreet of de regering een regeling uitwerkt waarbij we u een voorof nadeel toekennen zonder dat u daarvoor zelf actie onderneemt. We moeten uw
persoonsgegevens dan verwerken om na te gaan of u voor dat voordeel in aanmerking komt, of
dat we u een nadeel, zoals een boete, moeten opleggen.

Welke gegevens verwerken we over u?
We verwerken uw persoonsgegevens. Dat zijn de gegevens die u identificeren of die een band
leggen met u als natuurlijke persoon.
Welke gegevens we concreet verwerken, is afhankelijk van de diensten die we aanbieden en
verlenen. Meestal zijn het gegevens die we nodig hebben om te onderzoeken of u in aanmerking
komt voor onze dienstverlening. Die gegevens zijn omschreven in de regelgeving over de dienst.
Bij elke categorie van persoonsgegevens vindt u een verwijzing naar de regelgeving. Daarnaast
verwerken we uw identificatiegegevens, zodat we onze dienst aan u kunnen verlenen.
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Vastleggings- en betalingsdossier: deze dossiers bevatten identificatiegegevens en
betalingsgegevens in het kader van overheidsopdrachten. Deze gegevens dienen bijgehouden
te worden ikv het KB van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren
Personeelsdossier Hoger en Volwassenenonderwijs- administratieve en geldelijke
loopbaangegevens: Deze gegevens worden bijgehouden ikv de wet van 11 april 1995 "handvest" van de sociaal verzekerde
Financieringsdossier instellingen: deze dossiers bevatten professionele contactgegevens in
relatie tot de werkgever. Deze gegevens worden verwerkt ikv Codex Hoger Onderwijs deel
3 en het Decreet Volwassenonderwijs 15 juni 2007 - titel 5
Instellingsdossiers: deze dossiers kunnen professionele contactgegevens bevatten in relatie
tot de werkgever. Deze gegevens worden verwerkt ikv Codex Hoger Onderwijs deel 3 en
het Decreet Volwassenonderwijs 15 juni 2007 - titel 5.
Register cursisten/studenten en cursisten- en studentendossier: deze dossiers bevatten
informatie over elke student die in het hoger onderwijs, volwassenenonderwijs en de
centra voor basiseducatie in Vlaanderen is ingeschreven. Deze dossiers bevatten contacten identificatiegegevens van de student. Deze gegevens worden verwerkt ikv Codex Hoger
Onderwijs deel 3 en het Decreet Volwassenonderwijs 15 juni 2007 - titel 5.
Register en Individuele dossiers school- en studietoelagen: deze dossiers zijn de weerslag
van de aanvraag tot een school- of studietoelage. Het betreft hier identificatiegegevens,
indien noodzakelijk voor de aanvraag medische informatie, gezinsinkomsten en
gezinssamenstelling. Deze gegevens worden verwerkt ikv het decreet van 8 juni 2007
betreffende studiefinanciering en het Besluit Vlaamse regering 7 september 2007
betreffende studiefinanciering.
Register afgeleverde attesten legalisaties: Als iemand zijn Vlaams diploma wil laten
erkennen in het buitenland, dan zorgt het federale Ministerie van Buitenlandse zaken voor
de erkenning. Binnen het proces van de erkenning levert het NARIC-centum (National
Academic Recognition Information Centre) een attest af. Het attest wordt meegegeven bij
de klant zonder dat er een spoor blijft bij het NARIC-centrum. Deze reeks bevat alle
informatie in verband met identificatiegegevens. De gegevens worden verwerkt in kader
van taak van algemeen belang.
Individuele gelijkwaardigheidsdossiers en register erkenningen buitenlandse diploma’s: Deze
dossiers zijn de weerslag van de aanvraag tot een erkenning van een buitenlands diploma.
Het betreft hier contact- en identificatiegegevens, gegevens over opleiding, ervaring,
diploma, werkervaring en erkenningsbeslissing. Deze verwerking gebeurt op basis van het
artikel II.256. van de Codex Hoger Onderwijs, het BVR van 14 juni 2013 betreffende de
voorwaarden en de procedure tot de erkenning van buitenlandse studiebewijzen uitgereikt
in het hoger onderwijs en het BVR van 14 juni 2013 betreffende de voorwaarden en de
procedure tot de erkenning van buitenlandse studiebewijzen uitgereikt in het
basisonderwijs en secundair onderwijs, en sommige Vlaamse studiebewijzen uitgereikt in
het volwassenenonderwijs.
Aanvraagdossiers en register voor premies aan cursisten: Cursisten die via een centrum voor
volwassenenonderwijs een diploma secundair onderwijs behalen, kunnen hun
inschrijvingsgeld terugkrijgen. Het betreft hier volgende categorieën: identificatie- en
contactgegevens, diplomagegevens alsook financiële gegevens. Deze verwerking gebeurt
ikv Codex Hoger Onderwijs deel 3 en het Decreet Volwassenonderwijs 15 juni 2007 - titel
5.
Kandidatendossier, resultaten examens en register uitgereikte getuigschriften
examencommissie secundair onderwijs. Het betreft hier volgende categorieën: identificatieen contactgegevens, gegevens over opleiding en vorming en desgevallend gegevens over
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extra zorgnoden. De verwerking gebeurt in kader van de opdracht binnen de codex
secundair onderwijs.
Dossiers externe medewerkers examencommissie secundair onderwijs: Het betreft hier de
volgende categorieën: contact- en identificatiegegevens en financiële gegevens. De
verwerking gebeurt hier ikv een overeenkomst met de betrokken persoon.
Kandidatendossier, examens individuele kandidaten, resultaten examens en register
uitgereikte getuigschriften van de toelatingsexamens voor arts of tandarts: Het betreft
hier volgende categorieën: contact- en identificatiegegevens van de kandidaat, het
afgelegde examen en de resultaten. Deze verwerking gebeurt in uitvoering van de Codex
Hoger Onderwijs.
Gegevens over diploma's, certificaten, ervaringsbewijzen, getuigschiften die een leerling,
student, cursist behaald heeft. Het gaat zowel om de informatie in de leer-en
ervaringsbewijzendatabank (LED) als in de registers bekrachtigingscommissie. Het betreft
hier de volgende categorieën: rijksregisternummer en ervaring of diplomagegevens.
Verwerking gebeurt ikv het Decreet betreffende de kwalificatiestructuur van 30 april 2009

Hoe verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?
We gebruiken twee manieren om uw persoonsgegevens te verkrijgen. We kunnen gegevens
rechtstreeks bij u opvragen in een formulier of in documenten die u bij een formulier moet voegen.
Die documenten zijn opgesomd in de regelgeving. Daarnaast vragen we gegevens op bij andere
overheidsdiensten die er al over beschikken. We leven daarbij altijd de bepalingen na over de
bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens, die in
voorkomend geval op federaal of Vlaams niveau vastgelegd zijn. Zo hebben we machtigingen
gekregen
om
gegevens
bij
andere
overheidsdiensten
op
te
vragen.
Op
http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/informatieveiligheid vindt u een overzicht van de gevallen
waarin wij gemachtigd zijn om gegevens op te vragen bij andere overheidsdiensten.

Waarvoor verwerken we uw persoonsgegevens?
We verwerken uw persoonsgegevens om een dienst te verlenen die u bij ons aanvraagt, of als we
u een voor- of een nadeel moeten toekennen zonder dat u daarvoor actie onderneemt. Het gaat
in het bijzonder om de diensten zoals opgenomen in het oprichtingsdecreet van AHOVOKS.
Verwijzing naar de specifieke regelgeving werd hierboven opgenomen onder de rubriek
‘Opsomming van de categorieën van persoonsgegevens per dienst die wordt verleend’.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
We verwerken uw persoonsgegevens voor onze taken van algemeen belang die zijn opgenomen in
oprichtingsdecreet van AHOVOKS. Als overheidsdienst mogen wij uw persoonsgegevens enkel
verwerken in het algemeen belang zoals die in die regelgeving is omschreven.
In sommige gevallen legt de regelgeving de verwerking van persoonsgegevens rechtstreeks op:
- KB van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren
- Wet van 11 april 1995 - "handvest" van de sociaal verzekerde
- Codex Hoger Onderwijs deel 3 en het Decreet Volwassenonderwijs 15 juni 2007 - titel 5
- Decreet van 8 juni 2007 betreffende studiefinanciering en het Besluit Vlaamse regering 7
september 2007 betreffende studiefinanciering
- Artikel II.256. van de Codex Hoger Onderwijs, het BVR van 14 juni 2013 betreffende de
voorwaarden en de procedure tot de erkenning van buitenlandse studiebewijzen uitgereikt
in het hoger onderwijs en het BVR van 14 juni 2013 betreffende de voorwaarden en de
procedure tot de erkenning van buitenlandse studiebewijzen uitgereikt in het

pag.4

-

basisonderwijs en secundair onderwijs, en sommige Vlaamse studiebewijzen uitgereikt in
het volwassenenonderwijs.
Codex Hoger Onderwijs (toelatingsexamen voor artsen of tandartsen)
codex secundair onderwijs (examencommissie secundair onderwijs)
Decreet betreffende de kwalificatiestructuur van 30 april 2009 (https://dataonderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14111 )

Het is mogelijk dat we gegevens verwerken voor niet-publiekrechtelijke taken als u daarvoor
expliciet toestemming verleent, als die verwerking voortvloeit uit een contract dat u gesloten
hebt, of als wij er een gerechtvaardigd belang voor hebben. We vermelden dan uitdrukkelijk
op basis waarvan we die gegevens verwerken.
Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?
Volgens de algemene regel mogen we uw persoonsgegevens alleen bewaren tijdens de periode
waarin ze noodzakelijk zijn om bepaalde diensten te verlenen. We bewaren uw gegevens dus
zolang u gebruikmaakt van onze diensten. Daarna bewaren we uw gegevens nog gedurende de
termijn waarin we ons moeten kunnen verantwoorden voor de verleende diensten. Die periode
hangt af van de betreffende dienstverlening. Na verloop van die verjaringstermijn worden de
gegevens verwijderd, tenzij ze van historisch, cultureel of algemeen belang zijn.
Bij de bewaring wordt een onderscheid gemaakt tussen de periode waarin uw dossier actief is en
de periode waarin het passief wordt. Uw dossier is actief zolang u van de verleende dienst
gebruikmaakt. Alle medewerkers die uw gegevens nodig hebben om hun taak te kunnen
uitoefenen, hebben dan toegang tot uw gegevens. Nadien wordt uw dossier passief en heeft enkel
een beperkt aantal medewerkers van de bevoegde dienst toegang tot uw gegevens.

Delen we uw persoonsgegevens mee aan anderen?
Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt door onze medewerkers.
Het is mogelijk dat we voor bepaalde specifieke diensten een beroep doen op derden, die uw
gegevens verwerken. We bezorgen uw gegevens aan die verwerkers, zodat ze de dienst in kwestie
kunnen verlenen. We oefenen daar op elk moment controle uit. U kan het overzicht van verwerkers
aanvragen.
Soms zijn we wettelijk of decretaal verplicht om uw persoonsgegeven door te geven of hebben
overheidsdiensten het recht om bij ons gegevens op te vragen. Ze moeten daarvoor over een
machtiging beschikken. Een overzicht van de gevallen waarin andere overheidsdiensten bij ons
persoonsgegevens
kunnen
opvragen,
vindt
u
op
http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/informatieveiligheid.

Worden uw persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie?
We geven uw gegevens niet door aan landen buiten de Europese Unie of internationale
organisaties. Dat zijn landen of organisaties die gevestigd zijn buiten het grondgebied van de
Europese Economische Ruimte (Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein). We doen
dat mogelijk wel als we gebruikmaken van een cloudserviceprovider. In dat geval nemen we alle
mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd zoals bepaald in
de Europese, federale en Vlaamse regelgeving.

Wat zijn uw rechten?
Als we uw persoonsgegevens verwerken in het kader van het algemeen belang, kunt u zich op elk
moment verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. We wegen dan af of uw individuele
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belangen zwaarder doorwegen dan het algemeen belang dat we nastreven met de verwerking. Als
we uw gegevens niet langer mogen of kunnen verwerken, is het ook niet mogelijk om u de dienst
of het voordeel waar u aanspraak op maakt, te verlenen.
U kunt de gegevens die we over u verwerken, altijd inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. U
kunt daarvoor contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (FG) via
dpo.ahovoks@vlaanderen.be . We vragen dan een bewijs van uw identiteit zodat uw gegevens niet
worden meegedeeld aan iemand die er geen recht op heeft.
U kunt ook terecht bij die dienst als u vindt dat uw gegevens niet langer relevant zijn en dus
verwijderd moeten worden.
Als u het niet eens bent met de manier waarop we uw gegevens verwerken, kunt u contact
opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (FG) dpo.ahovoks@vlaanderen.be .
Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?
AHOVOKS maakt voor het inloggen in toepassingen gebruik van oa multifactorauthenticatie.
Verder is de infrastructuur voorzien van moderne firewalls. Productie-, test- en
ontwikkelomgevingen zijn gescheiden. Voor elke verwerking zijn er backups voorzien zodat de
continuïteit van de dienstverlening wordt gegarandeerd. AHOVOKS zorgt ervoor dat contracten
met leveranciers worden afgesloten waarbij de leverancier gedwongen wordt om zich te houden
aan de regels van de AVG in de vorm van een verwerkersovereenkomst. Personeel wordt op
geregelde tijdstippen opgeleid in verschillende domeinen van informatieveiligheid en omgang met
vertrouwelijke gegevens. AHOVOKS zorgt ervoor dat personeel een vertrouwelijkheidsverklaring
ondertekent bij in diensttreding.

Algemene informatie
We hebben het recht om het beleid te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen
melden we altijd via de website.

