PROTOCOL OP HET VLAK VAN DE DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN DE DIENST
VREEMDELINGENZAKEN EN HET HÔPITAL ERASME

Adviezen die werden uitgebracht door de functionarissen voor gegevensbescherming :
Op 13 januari 2021 en op 22 februari 2021 hebben de functionarissen voor gegevensbescherming van
de Dienst Vreemdelingenzaken en van het Hôpital Erasme een gunstig advies uitgebracht, onder
voorbehoud van de modaliteiten van de doorgifte van persoonsgegevens (zie de bijlage van dit
protocol). Ondanks het gemaakte voorbehoud en in afwachting van de invoering van beveiligde
communicatiemiddelen zal de verwerkingsverantwoordelijke van de Dienst Vreemdelingenzaken de
uitwisseling van de persoonsgegevens tussen de partijen voortzetten volgens de modaliteiten die
voorzien worden in punt 6 van dit protocol, om het beginsel van de continuïteit van de openbare
dienstverlening niet in gevaar te brengen en te verzekeren dat de betrokken personen hun recht op
gezinshereniging kunnen uitoefenen. Dit maakt deel uit van de uitoefening van het “grondrecht” op
respect voor het privé- en gezinsleven, dat met name vermeld wordt in artikel 8 van het Europees
verdrag voor de rechten van de mens en in artikel 7 van het Handvest van de grondrechten van de
Europese Unie.

1. IDENTIFICATIE VAN DE PARTIJEN EN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKEN:
1.1. IDENTIFICATIE VAN DE PARTIJEN:
Dit protocol wordt tussen de volgende partijen afgesloten:
A. De Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken, waarvan de bureaus zich op het volgende
adres bevinden: Pachecolaan nr. 44 te 1000 Brussel (vertegenwoordigd door de heer Freddy
Roosemont, Directeur-generaal);
en
B. Les Cliniques universitaires de Bruxelles – Hôpital Erasme waarvan de zetel zich op het
volgende adres bevindt: Lenniksebaan nr. 808 te 1070 Brussel (vertegenwoordigd door
professor Jean-Michel Hougardy, Algemeen medisch directeur);
De in punt A genoemde partij wordt hierna “de Dienst Vreemdelingenzaken” genoemd en de in punt
B genoemde partij wordt hierna “l’Hôpital Erasme” genoemd, gezamenlijk “de partijen”.

1.2. IDENTIFICATIE VAN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKEN:
Wat de Dienst Vreemdelingenzaken betreft, is de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, vertegenwoordigd door
de Directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken, de verwerkingsverantwoordelijke in de zin
van artikel 4, eerste lid, 7), van de Algemene Verordening gegevensbescherming.
Wat het Hôpital Erasme betreft, is het Hôpital Erasme, vertegenwoordigd door zijn Directeur-generaal,
de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4, eerste lid, 7), van de Algemene Verordening
gegevensbescherming.
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2. DOEL VAN HET PROTOCOL:
Overeenkomstig artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke
personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens heeft dit protocol tot doel de
modaliteiten van de uitwisseling van persoonsgegevens tussen de partijen, in het kader van de door
de Dienst Vreemdelingenzaken ingevoerde DNA-procedure, te formaliseren, om de vreemdelingen die
een verzoek tot gezinshereniging indienen bij een Belgische diplomatieke of consulaire post in het
buitenland en niet over officiële documenten beschikken, overeenkomstig artikel 30 van de wet van
16 juli 2004 houdende het wetboek van internationaal privaatrecht of de internationale
overeenkomsten betreffende dezelfde materie of andere geldige bewijzen, om hun
verwantschapsband met de persoon die ze op het grondgebied van het Rijk wensen te begeleiden of
vervoegen (“de gezinshereniger”) te bewijzen.
3. RECHTSBASIS EN RECHTMATIGHEID VAN DE VERWERKING:
De verwerkte persoonsgegevens zijn niet enkel nodig om een wettelijke verplichting waaraan de
Dienst Vreemdelingenzaken onderworpen is te respecteren, maar ook, algemeen gezien, voor de
uitvoering van een opdracht van openbaar belang in het kader van de uitoefening van het openbaar
gezag waarover hij beschikt, namelijk de toepassing van de Belgische migratiewetgeving. Het gaat
hoofdzakelijk om de volgende bepalingen:





Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, meer in het bijzonder artikel 12, § 6 ;
Koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf,
de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, meer in het bijzonder artikel 44, tweede
en derde lid;
Omzendbrief van 17 juni 2009 houdende bepaalde verduidelijkingen en wijzigings- en
opheffingsbepalingen inzake de gezinshereniging.

4. BETROKKEN PERSONEN EN CATEGORIEËN VAN VERWERKTE GEGEVENS:
4.1. BETROKKEN PERSONEN :
De betrokken personen zijn:




de vreemdelingen die een verzoek tot gezinshereniging indienen bij een Belgische
diplomatieke of consulaire post in het buitenland en niet over officiële documenten
beschikken, overeenkomstig artikel 30 van de wet van 16 juli 2004 houdende het wetboek
van internationaal privaatrecht of de internationale overeenkomsten betreffende dezelfde
materie of andere geldige bewijzen, om hun verwantschapsband met de persoon voor wie
het verzoek tot gezinshereniging wordt ingediend (“de gezinshereniger”) te bewijzen;
personen die het recht op gezinshereniging openen (“de gezinsherenigers”). De
bovengenoemde vreemdelingen willen deze personen begeleiden of vervoegen.

Op subsidiaire wijze gaat het ook om de ambtenaren van de Dienst Vreemdelingenzaken en de
personeelsleden van het Hôpital Erasme die de resultaten van deze DNA-procedures aan de Dienst
Vreemdelingenzaken doorgeven.
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4.2. CATEGORIEËN VERWERKTE GEGEVENS:
Voor de vreemdelingen die een verzoek tot gezinshereniging indienen en “de gezinsherenigers”
worden de volgende persoonsgegevens in het kader van dit protocol verwerkt: de naam en
voorn(a)am(en) van de betrokken personen, hun geboortedatum, hun nationaliteit, de
afstammingsband of de afwezigheid van een dergelijke band tussen de betrokken personen, het
dossiernummer en het identificatienummer dat door de Dienst Vreemdelingenzaken wordt
toegekend.
Voor de ambtenaren van de Dienst Vreemdelingenzaken en de personeelsleden van het Hôpital
Erasme worden de volgende persoonsgegevens in het kader van dit protocol verwerkt: de naam en
voorn(a)am(en) van de betrokken personen, hun functie, hun zakelijk telefoonnummer en hun zakelijk
mailadres.
5. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS:
De in het kader van dit protocol verwerkte persoonsgegevens worden met het oog op het volgende
doeleinde verwerkt: de afstammingsband tussen de vreemdeling die het verzoek tot gezinshereniging
indient en de persoon die hij wil begeleiden of vervoegen (“de gezinshereniger”) vaststellen.
6. MODALITEITEN VAN HET DOORGEVEN VAN DE VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS:
De persoonsgegevens worden per mail tussen de Dienst Vreemdelingen en het Hôpital Erasme
doorgegeven.
7. CATEGORIEËN VAN BESTEMMELINGEN:
De persoonsgegevens die tussen de Dienst Vreemdelingenzaken en het Hôpital Erasme verwerkt
worden, kunnen met name aan de volgende categorieën van bestemmelingen doorgegeven worden:









De Belgische diplomatieke en consulaire posten in het buitenland, om de betrokken persoon
te identificeren en de verzoeken tot gezinshereniging die door de betrokken personen worden
ingediend te behandelen;
De door de Dienst Vreemdelingenzaken aangewezen advocaten, om te zorgen voor de
verdediging van de Belgische Staat bij de rechtbanken waarbij de betrokken personen een
beroep kunnen instellen tegen de beslissingen die door de Dienst Vreemdelingenzaken zijn
genomen;
De administratieve en gewone rechtbanken, om te zorgen voor de verdediging van de
Belgische Staat bij de rechtbanken waarbij de betrokken personen een beroep kunnen
instellen tegen de beslissingen die door de Dienst Vreemdelingenzaken zijn genomen;
Uiteenlopende niet-gouvernementele organisaties en andere verenigingen waarop de
vreemdelingen een beroep kunnen doen om hen te helpen en/of te verdedigen;
De federale ombudsmannen, om de klachten met betrekking tot de werking van de Dienst
Vreemdelingenzaken te onderzoeken en om, op verzoek van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers, elk onderzoek in verband met de werking van de Dienst
Vreemdelingenzaken uit te voeren.1

8. BEWARINGSTERMIJN VAN DE PERSOONSGEGEVENS:
De persoonsgegevens die door de Dienst Vreemdelingenzaken verwerkt worden, worden gedurende
vijfenzeventig jaar bewaard, overeenkomstig de instructies die door het Rijksarchief gegeven worden.
1

Wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen.
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Na deze termijn van vijfenzeventig jaar worden de gegevens aan het Rijksarchief overgedragen of, na
toestemming van de algemeen Rijksarchivaris, vernietigd.
De persoonsgegevens die door het Hôpital Erasme verwerkt worden, worden gedurende minimum
dertig jaar en maximum vijftig jaar, te rekenen vanaf het laatste patiëntencontact, bewaard,
overeenkomstig de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de
gezondheidszorg.
9. RECHTEN VAN DE BETROKKENEN PERSONEN:
Overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming beschikken de betrokken personen,
binnen de door de verordening voorziene grenzen, over een bepaald aantal rechten: het recht op
informatie, het recht op toegang, het recht op rectificatie, het recht op wissing (“recht op
vergetelheid”), het recht op beperking van de verwerking, het recht op gegevensoverdraagbaarheid,
het recht op bezwaar.2
9.1. RECHT OP INFORMATIE:
Overeenkomstig de artikelen 12 tot 14 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming moeten
de verwerkingsverantwoordelijken de betrokkenen een bepaald aantal inlichtingen met betrekking tot
de verwerkingen van hun persoonsgegevens verschaffen.
De genoemde inlichtingen worden met behulp van de formulieren voor de indiening van
verblijfsaanvragen, de standaarddocumenten die voor de indiening van bepaalde verblijfsprocedures
moeten worden gebruikt of de ontvangstbewijzen van de aanvragen door de Dienst
Vreemdelingenzaken aan de betrokken personen meegedeeld, en dit in functie van de ingediende
verblijfsprocedure.
Deze inlichtingen kunnen ook op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken geraadpleegd worden.
9.2. UITOEFENING DOOR DE BETROKKEN PERSONEN VAN HUN RECHTEN INZAKE
GEGEVENSBESCHERMING:
De betrokken personen die de rechten die de Algemene Verordening Gegevensbescherming aan hen
toekent willen uitoefenen, kunnen zich tot een van beide partijen wenden.
Indien een van de partijen een vraag om uitoefening van deze rechten ontvangt brengt ze, voor zover
ze niet in staat is om er alleen een antwoord op te geven, de functionaris voor gegevensbescherming
(“DPO”) van de andere partij er zo snel mogelijk van op de hoogte.
Indien dat nodig is werken beide partijen samen om een antwoord te geven op de vraag. Hierbij
worden de termijnen die door de Algemene Verordening Gegevensbescherming vastgelegd werden
gerespecteerd.
10. BEVEILIGING:
Overeenkomstig artikel 32 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming treffen de
verwerkingsverantwoordelijken passende technische en organisatorische maatregelen, om een op het
risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen: de vernietiging, het verlies, de wijziging, de
ongeoorloofde bekendmaking van de doorgezonden, opgeslagen of verwerkte persoonsgegevens of
de ongeoorloofde toegang tot dergelijke gegevens, hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig.

2

Artikelen 15 en volgende van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
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De veiligheidsmaatregelen die moeten worden genomen bestaan met name uit:
a. De opmaak van een gedocumenteerd en gevalideerd informatieveiligheidsbeleid, toegankelijk
voor de betrokken medewerkers;
b. De opstelling van een actieplan voor informatieveiligheid dat tot doel heeft het
veiligheidsniveau van de gegevens te verhogen, door naar relevante normen, zoals de ISO
27001-, 27002-, 27004-, 27005- en 27008-normen, te verwijzen ;
c. De aanwijzing van een functionaris voor gegevensbescherming (“DPO”) ; 3
d. De gegevensbescherming door ontwerp en door standaardinstellingen;4
e. De uitvoering, indien er sprake is van een behoefte, van (gezamenlijke)
gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (“DPIA”) ;5
f. Het sensibiliseren en informeren van de medewerkers inzake de risico’s die zich voordoen bij
de verwerking van persoonsgegevens, het veiligheidsbeleid en de rollen van de medewerkers,
wat de bescherming van persoonsgegevens betreft.
11. GEGEVENS VAN DE FUNCTIONARISSEN VOOR GEGEVENSBESCHERMING (“DPO”) :
De functionaris voor gegevensbescherming van de Dienst Vreemdelingenzaken kan als volgt
gecontacteerd worden:





Per mail : dpo.dvzoe[at]ibz.fgov.be
Per brief, op het volgende adres: FOD Binnenlandse Zaken - Dienst Vreemdelingenzaken, ter
attentie van de functionaris voor gegevensbescherming, Pachecolaan 44, 1000 Brussel
Per telefoon : 02/793.80.00
Door middel van het online formulier dat zich op het volgende adres bevindt :
https://www.ibz.be/node.1193

De functionaris voor gegevensbescherming van het Hôpital Erasme kan als volgt gecontacteerd
worden:



Per mail : dpo[at]erasme.ulb.ac.be
Per brief, op het volgende adres: Hôpital Erasme, Juridische Dienst, Joseph Wybranlaan 40,
1070 Brussel.

12. INBREUK IN VERBAND MET DE PERSOONSGEGEVENS :
Naast de betekening aan de Gegevensbeschermingsautoriteit67 brengt de partij die op de hoogte is
van een inbreuk in verband met de persoonsgegevens met betrekking tot de verwerking die het
voorwerp uitmaakt van dit protocol de functionaris voor gegevensbescherming (« DPO ») van de
andere partij daarvan onmiddellijk op de hoogte (zie het bovenstaande punt 11 voor de gegevens van
de DPO).
13. SANCTIES DIE KUNNEN WORDEN TOEGEPAST INDIEN HET PROTOCOL NIET GERESPECTEERD WORDT:
Indien het moeilijk is om dit protocol toe te passen, verbinden de partijen zich ertoe om overleg te
plegen en samen te werken, om zo snel mogelijk tot een minnelijke schikking te komen.

3

Artikelen 37 en volgende van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Artikel 25 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
5 Artikel 35 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
6 Artikel 33 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
7 https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/professioneel/acties/datalek-van-persoonsgegevens.
4
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Indien een van de partijen een inbreuk op dit protocol door de andere partij vaststelt, brengt ze de
andere partij daarvan onmiddellijk, per aangetekende brief, op de hoogte en vraagt ze haar om een
einde te maken aan deze inbreuk. De partij die een inbreuk pleegt op dit protocol brengt de andere
partij op de hoogte van de maatregelen die toegepast worden om een einde te maken aan deze
inbreuk.
14. EVALUATIE EN WIJZIGING VAN HET PROTOCOL:
In geval van reglementaire, technische, organisatorische wijzigingen of wijzigingen die betrekking
hebben op de processen zal dit protocol geëvalueerd worden. Op verzoek van een van de partijen zal
een evaluatie van dit protocol op elk moment kunnen worden uitgevoerd.
In functie van de resultaten van deze evaluaties zal dit protocol, indien dat nodig is, bijgevolg door
middel van een aanhangsel worden aangepast. Zodra het door de partijen ondertekend is zal het
aanhangsel aan dit protocol worden toegevoegd en zal het er deel van uitmaken.
15. DUUR VAN HET PROTOCOL EN INWERKINGTREDING:
Dit protocol treedt in werking op de datum van de ondertekening ervan. Het protocol blijft tijdens de
volledige duur van de verwerking van de persoonsgegevens van kracht.

Gedaan te Brussel, in twee exemplaren, op 12.04.2021.

Voor de Dienst
Vreemdelingenzaken,
Freddy Roosemont,

Voor het Hôpital Erasme,
Pr. Jean-Michel Hougardy

Directeur-generaal

Algemeen medisch directeur

Bijlage van dit protocol: de adviezen die in verband met dit onderwerp door de functionarissen voor
gegevensbescherming (“DPO”) zijn uitgebracht. 8

8

Artikel 20, § 2, van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de
verwerking van persoonsgegevens.
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Advies van de functionaris voor gegevensbescherming van de Algemene Directie Dienst
Vreemdelingenzaken met betrekking tot het Protocolakkoord tussen het Hôpital Erasme – Cliniques
universitaires de Bruxelles en de Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken betreffende
persoonsgegevens van personen die een aanvraag gezinshereniging indienen en die de
verwantschap niet kunnen aantonen
Gelet op 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 de Richtlijn
95/46/EG (afgekort ‘de Algemene Verordening Gegevensbescherming’).
Gelet op artikel 20, §1 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke
personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (afgekort ‘WVG’), dat een protocol
wordt opgemaakt indien een federale overheid persoonsgegevens doorgeeft aan enig andere overheid
of privé-orgaan;
Gelet op artikel 20, §2 WVG, dat bepaalt dat het protocol wordt afgesloten na de respectievelijke
adviezen van de functionaris voor gegevensbescherming van de federale overheid die houder is van
de persoonsgegevens en van de bestemmeling; dat het advies wordt toegevoegd aan het protocol; dat
wanneer ten minste een van deze adviezen niet gevolgd wordt door de
verwerkingsverantwoordelijken het protocol, in zijn inleidende bepalingen de reden of redenen
vermeldt volgens dewelke het advies of de adviezen niet worden gevolgd.
Gelet op het protocolakkoord tussen het Hôpital Erasme – Cliniques universitaires de Bruxelles en de
Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken (afgekort ‘Dienst Vreemdelingenzaken’) op het vlak
van de doorgifte van bepaalde persoonsgegevens van personen die een aanvraag gezinshereniging
indienen en die de verwantschap niet kunnen aantonen via officiële documenten en van personen die
het verblijfsrecht openen, dat op 5 januari 2021 ter advies werd voorgelegd aan de functionaris voor
gegevensbescherming van de Dienst Vreemdelingenzaken.
Gelet op het gegeven dat de tekst tijdens de redactie op regelmatige basis werd afgetoetst bij de
functionaris voor gegevensbescherming.
Formuleert de functionaris voor gegevensbescherming van de Dienst Vreemdelingenzaken een gunstig
advies met betrekking tot het protocolakkoord, met uitzondering van de modaliteiten van de doorgifte
(zoals omschreven in punt 6 van het protocolakkoord), die plaatsvindt via niet-versleutelde e-mail. We
wijzen erop dat het gebruik van een niet-beveiligd communicatiekanaal ernstige risico’s met zich
meebrengt op vlak van de bescherming van de vertrouwelijkheid en de integriteit van de verwerkte
gegevens en dat het gebruik van een niet-beveiligd communicatiekanaal in strijd is met de verplichting
voor de verwerkingsverantwoordelijke de nodige technische en organisatorische maatregelen te
nemen teneinde de verwerkte gegevens afdoende te beschermen, zoals onder meer vastgelegd in
artikel 32 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Karl Simons
Functionaris voor gegevensbescherming
13 januari 2021
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Advies van de functionaris voor gegevensbescherming van het Hôpital Erasme - Cliniques
universitaires de Bruxelles over het protocolakkoord tussen het Hôpital Erasme - Cliniques
universitaires de Bruxelles en de Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken op het vlak van de
doorgifte van persoonsgegevens van personen die een aanvraag gezinshereniging indienen en die
de verwantschap niet kunnen aantonen
Gelet op 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 de Richtlijn
95/46/EG (afgekort « algemene verordening gegevensbescherming ») ;
Gelet op artikel 20, §1 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke
personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (afgekort « kaderwet »), dat
voorziet dat een protocol moet worden opgemaakt indien een federale overheid persoonsgegevens
doorgeeft aan enig andere overheid of privé-orgaan;
Gelet op artikel 20, § 1, van de kaderwet dat bepaalt dat het protocol wordt afgesloten nadat de
respectievelijke adviezen van de functionaris voor gegevensbescherming van de federale overheid die
houder is van de persoonsgegevens en van de bestemmeling bekomen werden; dat deze adviezen
worden toegevoegd aan het protocol; dat, wanneer ten minste een van deze adviezen niet gevolgd
wordt door de verwerkingsverantwoordelijken, het protocol, in zijn inleidende bepalingen, de reden
of redenen volgens dewelke het advies of de adviezen niet werden gevolgd vermeldt;
Gelet op het protocolakkoord tussen het Hôpital Erasme - Cliniques universitaires de Bruxelles en de
Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken (afgekort « Dienst Vreemdelingenzaken ») op het vlak
van de doorgifte van bepaalde persoonsgegevens van personen die een aanvraag gezinshereniging
indienen en die de verwantschap niet kunnen aantonen via officiële documenten en van personen die
het verblijfsrecht openen, dat op 5 januari 2021 ter advies werd voorgelegd aan de functionaris voor
gegevensbescherming van de Dienst Vreemdelingenzaken;
De functionaris voor gegevensbescherming van het Hôpital Erasme - Cliniques universitaires de
Bruxelles formuleert een gunstig advies betreffende het protocolakkoord, onder voorbehoud van de
beveiliging
van
de
modaliteiten van de doorgifte van de gegevens (punt 6 van het protocolakkoord). Zoals aangegeven
werd door de functionaris voor gegevensbescherming van de Dienst Vreemdelingenzaken is dit middel
voor de mededeling van gevoelige informatie in strijd met de verplichting van de
verwerkingsverantwoordelijke om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen
om een adequate beveiliging van de verwerkte gegevens te waarborgen (artikel 32 van de AVG).

Philippe LEJEUNE,
Functionaris voor gegevensbescherming.
22 februari 2021
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