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AGENDAPUNT

Verspreiding contactgegevens geslaagden FGA

VRAAG AAN DE
BEGELEIDINGSCOMMISSIE

O TER INFORMATIE
X VOOR ADVIES

THEMA (W. 15.05.2007, art.16)

O 1° de berekening van de meerkost voor de zone die het gevolg kan zijn
van de uitvoering van de hervorming;
O 2° de opdrachten die worden opgedragen aan de zones en hun financiële
weerslag op de zone;
O 3° de globale evaluatie van alle aspecten van de hervorming van de
civiele veiligheid op lokaal niveau. Deze evaluatie bevat onder meer een
monitoring van alle problemen op lokaal niveau die met de hervorming
gepaard gaan.

1.

Probleemstelling:

De provinciale opleidingscentra voor de brandweer organiseren de federale geschiktheidsproeven voor de
hulpverleningszones. Dit zijn de federale examens die de kandidaat-brandweerlieden moeten doorlopen voor het
basis- en hoger kader voorafgaand aan de aanwerving door de hulpverleningszone.
De hulpverleningszones vragen aan de brandweerscholen of zij de contactgegevens kunnen bezorgen van de
geslaagde kandidaten zodat zij hen rechtstreeks hun vacatures kunnen bezorgen. Nu kan dit enkel onrechtstreeks
via http://ikwordbrandweer.be . Dit kan de zones ook een indicatie geven of er voldoende kandidaten zijn vanuit
hun eigen provincie en zo hun eigen campagnes bijsturen of eigen geschiktheidsproeven organiseren.
De brandweerscholen mogen deze gegevens echter niet verstrekken omdat zij hiervoor geen machtiging hebben
en niet beschikken over een informatieconsulent.

2.

Oplossing(en) + motivatie:

Elke instantie zoals bepaald in artikel 4 § 1 van het openbaarheidsdecreet valt onder het toepassingsgebied van het
Vlaamse e-govdecreet . De provinciale brandweerscholen zijn verzelfstandigde provinciale instellingen en vallen hier dus
onder. Hetzelfde geldt voor een vzw opgericht door de provincie. De hulpverleningszones spelen hier geen rol in gezien het
de gegevensverstrekker is die het toepasselijke machtigingscomité bepaalt.
Artikel 8 van het e-govdecreet:
“ De elektronische mededeling van persoonsgegevens door een instantie vereist een machtiging van de toezichtcommissie
of van een kamer van de toezichtcommissie als vermeld in artikel 10, § 1, tenzij de elektronische mededeling van die
gegevens al onderworpen is aan een machtiging van een ander sectoraal comité, opgericht binnen de Commissie voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Voor ze haar machtiging geeft, gaat de toezichtcommissie na of de elektronische mededeling in overeenstemming is met
de privacywet, dit decreet en de uitvoeringsmaatregelen ervan en met de reglementaire bepalingen met het oog waarop de
mededeling gewenst wordt. De toezichtcommissie kan in haar machtiging de wijze van elektronische mededeling en de
voorwaarden voor de elektronische mededeling bepalen.”
Dit houdt in dat voor de uitwisseling van persoonsgegevens door de Vlaamse provinciale brandweerscholen een machtiging
vereist is van de Vlaamse Toezichtcommissie . Dit artikel bevat ook geen uitzonderingen, zoals het geval zou zijn waarin met
toestemmingen wordt gewerkt.
De voorwaarden zijn ongeveer dezelfde als de sectorale comités op federaal niveau en betekent dat men moet aantonen dat
men voldoet aan de voorwaarden van de privacywet van 8 december 1992 .
Artikel 5 van de privacywet:
“Persoonsgegevens mogen slechts verwerkt worden in één van de volgende gevallen :
a) wanneer de betrokkene daarvoor zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend;
b) wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor
de uitvoering van maatregelen die aan het sluiten van die overeenkomst voorafgaan en die op verzoek van de betrokkene
zijn genomen;
c) wanneer de verwerking noodzakelijk is om een verplichting na te komen waaraan de verantwoordelijke voor de
verwerking is onderworpen door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie;
d) wanneer de verwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene;
e) wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van openbaar belang of die deel uitmaakt van de
uitoefening van het openbaar gezag, die is opgedragen aan de verantwoordelijke voor de verwerking of aan de derde aan
wie de gegevens worden verstrekt;
f) wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke
voor de verwerking of van de derde aan wie de gegevens worden verstrekt, mits het belang of de fundamentele rechten en
vrijheden van de betrokkene die aanspraak maakt op bescherming uit hoofde van deze wet, niet zwaarder doorwegen.”
Eén van deze voorwaarden moet vervuld zijn als basis voor een machtiging. Indien men een machtiging vraagt, moet
minstens 1 van deze voorwaarden aanwezig zijn. In elk geval is een toestemming van de betrokkene niet voldoende. De
toestemming kan een verantwoording van de machtiging zijn, maar kan deze niet vervangen.
De brandweerscholen moeten, om te kunnen voldoen aan de veiligheidsvereisten zoals bepaald in artikel 16 van de
privacywet, voorzien in een veiligheidsconsulent en een veiligheidsplan.
Artikel 8 van het e-govdecreet:
“Iedere instantie die een authentieke gegevensbron beheert die persoonsgegevens bevat, iedere instantie die elektronische
persoonsgegevens ontvangt of uitwisselt, en iedere entiteit die overeenkomstig artikel 4, § 3, aangewezen is en
persoonsgegevens verwerkt, wijst een veiligheidsconsulent aan. De Vlaamse Regering bepaalt de opdrachten en de manier
van aanwijzing van die veiligheidsconsulenten.”
Elke brandweerschool moet dus sowieso een veiligheidsconsulent aanstellen omdat zij persoonsgegevens verwerkt, en
zeker indien ze die persoonsgegevens wil uitwisselen.

3.

Conclusie:

Elke brandweerschool zal op termijn sowieso een veiligheidsconsulent moeten aanduiden. In afwachting hiervan
kan zij gebruik maken van de veiligheidsconsulenten die reeds actief zijn voor de provinciebesturen. Indien de
provincie of één van haar verzelfstandigde entiteiten reeds een veiligheidsconsulent hebben, dan kunnen ze deze
delen. Alle brandweerscholen mogen ook in een gezamenlijke veiligheidsconsulent voorzien voor zover deze
persoon voldoende tijd wordt toegekend om zijn functie uit te oefenen.
De machtiging moet gebeuren zowel door de verzender van de gegevens, de brandweerscholen, als de
ontvangers, de hulpverleningszones. De federale minister van Binnenlandse Zaken, of zijn afgevaardigde, kan dit
doen namens de Vlaamse hulpverleningszones. Het is aan de gouverneurs om te bepalen wie namens de
brandweerscholen een gezamenlijke machtiging kan aanvragen.

4.

Concreet voorstel van advies:

De VVSG vraagt aan de FOD Binnenlandse Zaken en de gouverneurs om namens de hulpverleningszones en de
provinciale brandweerscholen een machtiging aan te vragen bij de Vlaamse Toezichtcommissie zodat de
contactgegevens van de geslaagden met een FGA kunnen uitgewisseld worden.
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