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1 GOEDKEUREN VERSLAG RAAD VAN BESTUUR 23/ 1/ 2017
Beslissing
De leden keuren het verslag van de Raad van Bestuur van 23 januari 2017 goed.

2 VOORZITTERSCHAP VAN DE RAAD VAN BESTU UR
Karine Moykens, gedelegeerd bestuurder, bevestigt dat de Raad van Bestuur door de Vlaamse Regering
samengesteld is zoals het decreet gegevensdeling in artikel 32 voorschrijft. Hierdoor kan er rechtsgeldig
vergaderd worden.
In een vorige vergadering werd daarom nog geen voorzitter aangeduid . Kandidaturen konden wel kenbaar
gemaakt worden .
Er werd één kandidatuur ontvangen van dhr. Peter Raeymaekers (Zörgnet-lCURO).
Dhr. Peter Raeymaekers stelt vervolgens zichzelf voor en moti.v eert zijn .kandidatuur.
De gedelegeerd bestuurder vraagt aan de leden of de Raad van Bestuur zich kan vinden in de kandidatuur.
Leden die het onder-voorzitterschap willen opnemen, mogen hun kandidatuur indienen bij de voorzitter en de
gedelegeerd bestuurder.
Beslissing
De leden gaan unaniem akkoord dat het voorzitterschap van de Raad van Bestuur opgenomen wordt door .
dhr. Peter Raeymaekers.

3 BESPREKING EN GOEDKEURING AANDUIDEN EXPERTEN IN DE
RAAD VAN BESTUUR
In de Raad van Bestuur zullen naast de door de Vlaamse Regering benoemde leden ook maximaa_l vier
onafhankelijke deskundigen kunnen plaatsnemen Tijdens de vorige vergadering werd er een eerste
gedachtewisseling gehouden over het aanduiden van vier experten in de Raad van Bestuur. Op basis van de
reacties tijdens en na de vergadering worden volgende vier experten voorgesteld:
Hieronder is de lijst van de experten die voorgesteld worden voor de Raad van Bestuur:
•
•
•

Dhr. Bert Corluy
Dhr. Frank Ponsaert
Dhr. Kevin Vereecken

Beslissing
De leden gaan unaniem akkoord dat Dhr. Bert Corluy, Dhr. Frank Ponsaert en Dhr. Kevin Vereecken als
expert zetelen in de Raad van Bestuur

De experten werden reeds uitgenodigd om, na de goedkeuring door de Raad van Bestuur, aan te sluiten bij de
vergadering. Dhr. Frank Ponsaert heeft zich verontschuldigd . Dhr. Bert Corluyn en Dhr. Kevin Vereecken sluiten
aan.
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4 COLLOQU IUM GEGEVENSDELING 8/ 5/ 17 .
4.1 ..................................................................................................................................................................
TOELICHTING ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING EN

,

J.M.P..~_ÇI..Y.Q.QR ..~{tG.!{/Y.~.AAN.P.~.~-~-N.P.Q.QR.P.HR.-..W!.~1~.M.
DEBEUCKELAERE
Dhr. Willem Debeuckelaere heeft zich verontschuldigd voor deze toelichting. Frank De Smet, lid van de Raad
van Bestuur en ook lid van de Privacycommissie, neemt daarom de toelichting voor zijn rekening; De
presentatie wordt aan de leden bezorgd .

4.2 TOELICHTING ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING EN
IMPACT VOOR DE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOREN DOOR DHR.
DIRK DE BOT
D.hr. Dirk De Bot, consultant en professor aan de VUB, geeft de leden een overzicht van de impact voor de
welzijns- en gezondheidssectoren.

4.3

GEDACHTEWISSELING

Op basis van de toelichtingen wisselen de leden van de Raad van Bestuur verder van gedachten en geven
volgende reacties:
•

Publiekrechterlijke taken:
Elke lidstaat moet bepalen wat men verstaat onder overheidsinstanties/publieke
sector/publiekrechterlijke taken . Er is duidelijkheid nodig voor de welzijns- en gezondheidssectoren.
De Raad van Bestuur vraagt dat deze discussie meegenomen wordt op het niveau van de
interministeriële conferentie. Ook moet nagegaan worden welk bestuursniveaus betrokken zijn .
De privacycommissie documenteert en verspreidt veel informatie rond de verordening link. Rond de
problematiek van de publiekrechterlijke taken gebeurde dit nog niet.

•

DPIA (data protection impact assessment/ gegevensbeschermingseffectbeoordeling)
DPO (data protection officer/ functionaris voor de gegevensbescherming) :
Het is onduidelijk welke organisaties een DPO moeten aanstellen of een DPIA moeten maken.
Dirk De Bot suggereert om oefeningen zoals deDPIA te maken op niveau van (koepel)organisaties. Ter
info: individuele dokters vallen niet onder de verplichting, groepspraktijken wel.
Het aanstellen van een DPO is verplicht voor de publieke sector. Ook daarom is er snel duidelijkheid
nodig.

•

Impact rechten patiënt:
De huidige regelgeving is momenteel strenger dan de bepalingen in de AVG . Nu moet de toestemming
schriftelijk gebeuren (AVG: uitdrukkelijk), in bepaalde sectoren moet je binnen de 15 dagen informatie
verstrekken (AVG : 1 maand) . Er moet nagedacht worden of de welzijns- en gezondheidssector deze
strengere bepalingen wi.1behouden.

•

Onderscheid DPO (data protection officer/ functionaris voor de gegevensbescherming) en
veiligheidsconsulent:
"In principe zijn het niet dezelfde personen. Een DPO kan meer dan een veiligheidsconsulent en heeft
meer de mindset vanuit de organisatie. Als organisaties een keuze moeten maken, stelt Dirk De Bot
voor om een DPO te nemen, technische expertise kan altijd ingehuurd worden.
De functieomschrijving en bijhorende vaardigheden komen niet overeen voor beide functies, maar
omwille van budgettaire redenen is het wellicht onmogelijk om hiervoor aparte profielen te voorzien.
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Dat impliceert dat de aanwezige informatieveiligheidsconsulent zijn takenpakket uitgebreid ziet en dat
deze nieuwe/bijkomende competenties zal moeten verwerven .
•

Privacy by design: GDPR certificaten voor software-leveranciers:
Momenteel zijn er geen voorwaarden of bestaan er geen certificaten om een bepaald product in
overeenstemming met de AVG te laten verklaren. De ontwikkelaars gaan wel aangemoedigd worden
zodat hun producten in orde zijn.

De Raad van Bestuur bedankt beide sprekers .

4:4

TOELICHTING VAN HET VOORSTEL VAN PROGRAMMA
···················································-·······················································

De gedelegeerd bestuurder overloopt het voorstel van het programma voor de studiedag van 8 mei 2017.
De Raad van Bestuur geeft volgende suggesties:
•
•
•
•

Een moment inlassen voor vragen vanuit de zaal
Het debat iets inkorten
Een link leggen met het federale eGezondheidsverhaal (spreker tijdens debat)
Bij de start van het colloquium duidelijk maken dat er op al de vragen nog geen antwoorden zijn.

Voor de deelnemers aan het debat wordt voorgesteld om te werken met de categorieën die aangeduid zijn
binnen de Raad van Bestuur. De voorzitter vraagt dat de personen die hun categorie willen vertegenwoordigen
hun voorstel mailen naar hem .
Beslissing
De leden gaan akkoord met het voorstel van programma indien er rekening gehouden wordt met de
geformuleerde suggesties.

· 5 GOEDKEURING JAARREKENING 2016
Aan de Raad van Bestuur wordt gevraagd om de jaarrekening van 2016 goedkeuren.
De gedelegeerd bestuurder vraagt aan de Raad van Bestuur om haar te mandateren voor het digitaal
ondertekenen van de documenten.
Beslissing
De leden keuren de jaarrekening 2 016 van het Vlaams Agentschap voor de Samenwerking rond
Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg {VASGAZ) goed.
De leden mandateren de gedelegeerd bestuurder om de goedgekeurd jaarrekening correct en tijdig in te
dienen en mandateren haar om de documenten digitaal te ondertekenen.

6 FORMELE GOEDKEURING VAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT,
DEONTOLOGISCHE CODE, KLOKKENLUIDERSREGELING
De documenten werden in een vorige vergadering uitgebreid overlopen en werden aangepast aan de
opmerkingen (zichtbaar in de tekst opgenomen).
Aan de Raad van Bestuur wordt gevraagd om deze teksten goed te keuren .
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De gedelegeerd bestuurder vraagt of er een principieel probleem is dat ook zij een volmacht kan ontvangen .
Dat zou in de tekst toegevoegd worden .
Beslissing
De leden keuren het huishoudelijk reglement, de deontologische code en de klokkenluidersregeling van het
Vlaams Agentschap voor de Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg (VASGAZ)
goed.

7 BESPREKING BESTEK POLIS BESTUURDERSVERZEKERING
Na de bespreking tijdens de vorige vergadering zijn een aantal suggesties ontvangen . Na navraag blijkt dat
voor het afsluiten van deze verzekering de wet op de overheidsopdrachten moet gevolgd worden en er een
ma rktbevraging zal nodig zijn. Een voorstel wordt uitgewerkt tegen de volgende vergadering.
Beslissing
De leden nemen kennis van de stand van zaken.

8 VARIA
•
•

Gevraagd wordt om de. documenten tijdig door te sturen.
De voorzitter vraagt om agendapunten die leden willen agenderen door te geven.

9 VOLGENDE VERGADERING
De volgende vergadering gaat door op woensdag 28 juni 2017 om 16 uur .

De voorzitter bedankt de aanwezige leden voor hun constructieve bijdrage.

Karine Moykens
Voorzitter ·

gedelegeerd bestuurder
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voordragende groep

Naam

Voornaam

handtekening

voor de zorgvoorzieningen

DIDDENS

Kristof

aanwezig

RAEYMAEKERS

Peter

aanwezig

VAN DEN BOSSCHE

Lieve

aanwezig

MARÏEN

Bob

aanwezig

DEWAELE

Jolien

aanwezig

OP DE BEECK

Suzanne

aanwezig

VANDORMAEL

Dorien

aanwezig

DECLERCK

Lieve

aanwezig

WILLEKENS

Sophie

aanwezig

GRYP

Stijn

verontschuldigd

VAN GANSBEKE

Hendrik

aanwezig

WYFFELS

Eric

aanwezig

DELAETER

Eric

aanwezig

HUYSENTRUYT

Inge

aanwezig

VERTONGEN

Willy

verontschuldigd

VAN POTTELBERGH

Herwig

verontschuldigd

VAN DER LOOY

Gretel

a'anwezig

·,

voor de zorggebruikers

voor de zorgverleners en
hulpverleners die binnen
voorzieningen werken

voor de zorgverleners en
hulpverleners die buiten
voorzieningen werken
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voordragende groep

Naam

Voornaam

handtekening

voor de sociale partners

VAN DER STEENE

Wouter

aanwezig

VAN HERCK

Pieter

verontschuldigd

DE SMET

.Frank

aanwezig

VERERTBRUGGEN

Patrick

aanwezig

KUSTERS

Hendrik-Jan

aanwezig

VAN ROY

Karin

aanwezig

VAN STIJVOORT

Els

aanwezig

voor platform eHealth

ROBBEN

Frank

verontschuldigd

voor VDI

DE JAEGER

Nathalie

aanwezig

Rege ri ngsco mm issa ris

DEWOLF

Dirk

aanwezig

Regeringscommissaris

VAN DER ELST

Stijn

aanwezig

Gedelegeerd bestuurder

MOYKENS

Karine

aanwezig

Experten

CORLUY

Bert

aanwezig

PONSAERT

Frank

verontschuldigd

VANDER AUWERA .

Chris

verontschuldigd

VEREECKEN

Kevin

aanwezig

voor de zorgkassen en de
ziekenfondsen
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