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Artikel 1. Algemeen 

1.1 De bescherming van de privacy en de Persoonsgegevens is heel belangrijk voor Together we Care 

vzw. Deze Privacyverklaring is opgesteld om de Betrokkenen te informeren over hoe Together we 

Care vzw, in het kader van het project “Born In Belgium Professionals” (incl. de Born in Belgium 

Pro-tool), omgaat met de Persoonsgegevens en hoe de Betrokkenen controle over hun 

Persoonsgegevens controle kunnen uitoefenen. Het is aangeraden dat de Betrokkenen deze 

Privacyverklaring zorgvuldig doornemen alvorens het project “Born in Belgium Professionals” te 

onderschrijven en de Born in Belgium Pro-tool te gebruiken. 

 

1.2 Deze Privacyverklaring is opgesteld in uitvoering van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming, andere Europese regelgeving waarin bepalingen met betrekking tot 

gegevensbescherming en privacy worden opgenomen, alsook de toepasselijke nationale 

wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy en de uitvoeringsbesluiten. 

 

Artikel 2. Begripsbepalingen 

“Algemene Verordening Gegevensbescherming” of “AVG” is de 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 Richtlijn 95/46/EG. 

 

“Betrokkene(n)” is (zijn) de kwetsbare, zwangere vrouw(en) wiens Persoonsgegevens worden verwerkt 

in het kader van het Born in Belgium-project, alsook de User(s) of de professionele gebruiker(s) van de 

Born in Belgium Pro-tool. 

 

“Partner(s)” is (zijn) de perinatale partnerorganisatie(s) die met Together we Care vzw samenwerken in 

het kader van het project “Born in Belgium Professionals” (incl. het gebruik van de Born in Belgium Pro-

tool) en diens (hun) bevoegde personeelsleden/medewerkers/ aangestelden.  

 

“Born in Belgium Professionals” is het door het RIZIV gefinancierde digitale Born in Belgium 

Professionals-project met als doel de psychosociale kwetsbaarheid bij zwangere vrouwen te detecteren 

en op te volgen, alsook het bijhorend team – aangesteld door Together we Care vzw – dat het Born in 

Belgium-project dagelijks ondersteunt, begeleidt en opvolgt. 

 

“Born in Belgium Pro-tool” is de Screening- en/of Actiontool in het kader van Born in Belgium 
Professionals. 

 

“Inbreuk in verband met persoonsgegevens” is een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op 

onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking 

van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte 

Persoonsgegevens. 
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“Persoonsgegevens” zijn, zoals vermeld in artikel 4.1 AVG, “alle informatie over een geïdentificeerde of 

identificeerbare persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of 

indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een 

identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die 

kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of 

sociale identiteit van die natuurlijke persoon”.  

 

“Users” zijn de professionele gebruikers van de Born in Belgium Pro-tool, met name de bevoegde 

personeelsleden, medewerkers en/of aangestelden van een Partner die een functie uitoefenen van 

gezondheidszorgbeoefenaar of sociale/maatschappelijke assistent en die de Born in Belgium Pro-tool 

gebruiken voor beroepsmatige activiteiten. 

 

“Verwerking” is een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of 

een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het 

verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, 

gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking 

stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. 

 

“Verwerkingsverantwoordelijke” is, zoals vermeld in artikel 4.7 AVG, “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; wanneer de 

doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijk recht 

worden vastgesteld, kan daarin worden bepaalde wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens 

welke criteria deze wordt aangewezen”. Together we Care vzw en Partners zijn beiden 

verwerkingsverantwoordelijken in het kader van Born in Belgium Professionals.  

 

“Zorgteam” bestaat uit de zorgverleners en de hulpverleners die de kwetsbare zwangere vrouwen 

begeleiden en ondersteunen. 

 

Artikel 3. De verzamelde Persoonsgegevens 

3.1 De volgende Persoonsgegevens worden in het kader van het project “Born in Belgium Professionals” 
(incl. de Born in Belgium Pro-tool) verzameld: 

 
Categorie 1: De identificatiegegevens van de zwangere vrouw 

▪ Voor- en achternaam, e-mail (optioneel), telefoonnummer (optioneel), verblijfadres 

 
Categorie 2: De socio-economische gegevens van de zwangere vrouw 

▪ Geboorteplaats, verblijfsstatus, opleiding, professionele status, gezinssituatie, 

huisvesting, sociale steun 
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Categorie 3: De gezondheidsgegevens van de zwangere vrouw 

▪ Verwachte bevallingsdatum, verslavingsproblematiek (alcohol-, middelen-, 
medicatiemisbruik), sociale kwetsbaarheid (geweld), angst en depressie  
 

Categorie 4: De identificatiegegevens van de Users 

▪ Voor- en achternaam, specialisatie, werkadres, e-mail (optioneel), telefoonnummer 

(optioneel) 

 

3.2 De voormelde Persoonsgegevens worden, tijdens een persoonlijk gesprek met de zwangere 

vrouw, door de Users verzameld en ingevuld in de vragenlijst van de Screeningtool van de Born in 

Belgium Pro-tool. 

 

 Na het invullen van de vragenlijst van de Screeningtool, verwerkt de Actiontool de 

Persoonsgegevens naar geïndividualiseerde zorgpaden die door het Zorgteam, ten voordele van de 

zwangere kwetsbare vrouw, kan worden toegepast. 

 

Artikel 4. De doeleinden van de verwerking 

4.1 De verwerking van de Persoonsgegevens voor het project “Born in Belgium Professionals” (incl. de 

Born in Belgium Pro-tool) is bedoeld voor de toegang en de continuïteit van de zorg voor de 

zwangere vrouw te verbeteren en het multidisciplinair overleg van het Zorgteam te optimaliseren. 

 

4.2 In het bijzonder worden de in het kader van het project “Born in Belgium Professionals” (incl. de 

Born in Belgium Pro-tool) verzamelde Persoonsgegevens enkel voor de volgende doeleinden 

gebruikt: 

 

1. Algemene doeleinden 

 
Categorie 1: De identificatiegegevens van de zwangere vrouw 

▪ Om te verzekeren dat het account van de Born in Belgium Pro-tool voor de zwangere 

vrouw optimaal kan worden gebruikt, om de goede werking van de Screeningtool en de 

Actiontool te verzekeren en om de zwangere vrouw op een eenvoudige wijze te kunnen 

contacteren. 

 

Categorie 2: De socio-economische gegevens van de zwangere vrouw 

▪ Om te verzekeren dat het account van de Born in Belgium Pro-tool voor de zwangere 

vrouw optimaal kan worden gebruikt, om de goede werking van de Screeningtool en de 

Actiontool te verzekeren, om te garanderen dat de User in staat is de Born in Belgium 

Pro-tool overeenkomstig de uitvoering van de overeenkomst te gebruiken op grond van 

de uitdrukkelijke voorafgaande toestemmingen, om de werking van de Born in Belgium 

Pro-tool te optimaliseren en om via het multidisciplinaire samenwerking zorg op maat 

te bieden. 
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Categorie 3: De gezondheidsgegevens van de zwangere vrouw 

▪ Om te verzekeren dat het account van de Born in Belgium Pro-tool voor de zwangere 

vrouw optimaal kan worden gebruikt, om de goede werking van de Screeningtool en de 

Actiontool te verzekeren, om te garanderen dat de User in staat is de Born in Belgium 

Pro-tool overeenkomstig de uitvoering van de overeenkomst te gebruiken op grond 

van de uitdrukkelijke voorafgaande toestemmingen, om de werking van de Born in  

Belgium Pro-tool te optimaliseren en om via het multidisciplinaire samenwerking zorg 

op maat te bieden. 

 

Categorie 4: De identificatiegegevens van de Users 

▪ Om te garanderen dat de User in staat is de Born in Belgium Pro-tool overeenkomstig 

de uitvoering van de overeenkomst te gebruiken op grond van de uitdrukkelijke 

voorafgaande toestemming van de zwangere vrouw en om User op een eenvoudige wijze 

te kunnen contacteren.  

 
2. Statistische doeleinden 

 
Bijkomend zullen sommige Persoonsgegevens van de zwangere vrouwen, naast verzameld te 

worden, worden toegevoegd aan een beveiligde en geëncrypteerde database. De 

verwerking van Persoonsgegevens voor statistische redenen vindt uitsluitend plaats voor de 

evaluatie van de Born in Belgium Pro-tool en de optimalisatie van de interne werking van 

Together we Care vzw en de Partners. 

 
3. Overdracht naar derden 

 
Together we Care vzw doet beroep op derden voor het uitvoeren en mogelijk maken van de 

diensten van de Born in Belgium Pro-tool. Voorbeelden van deze leveranciers en 

serviceproviders zijn entiteiten die hostingsservices leveren of helpen om de werking van de 

Born in Belgium Pro-tool te verbeteren en te optimaliseren. 

 

Together we Care vzw en de Partners stellen de verzamelde Persoonsgegevens noch te 

koop, noch te huur, noch verdeelt of stelt zij de Persoonsgegevens commercieel ter 

beschikking aan derden. Together we Care vzw en de Partners garanderen een gelijkaardig 

niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan 

aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze privacy policy en garanderen dat het (medische) 

beroepsgeheim en de discretieplicht op elk ogenblik worden nageleefd. 

 
4. Wettelijke verplichtingen 

 
Ingeval van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of 



Privacyverklaring 
Datum van publicatie: 21 oktober 2022 

6 

 

 

regelgeving kan Together we Care vzw en/of de Partners Persoonsgegevens onthullen. De 

Betrokkenen worden hierover geïnformeerd, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen 

onderhevig is. 

 

Artikel 5. De duur van de verwerking 

5.1 De in het kader van het project “Born in Belgium Professionals” (incl. de Born in Belgium Pro-tool) 

bewerkte Persoonsgegevens worden enkel bewaard voor de periode waartoe dit wettelijk is 

verplicht of voor zolang dit essentieel is voor de doeleinden van de verwerking of voor de 

contractuele relatie tussen Together we Care vzw, de Partners en de Betrokkenen. 

 

 De Betrokkenen hebben elk moment de mogelijkheid om het project “Born in Belgium Professionals” 

niet meer te onderschrijven en om te stoppen met het gebruik van de Born in Belgium Pro-tool. 

5.2 De Persoonsgegevens van de Betrokkenen worden voor de volgende perioden bewaard: 

 
Categorie 1: De identificatiegegevens van de zwangere vrouw 

▪ Zolang het account van de zwangere vrouw actief is en de daaropvolgende 7 jaar. 

 
Categorie 2: De socio-economische gegevens van de zwangere vrouw 

▪ Zolang het account van de zwangere vrouw actief is en de daaropvolgende 7 jaar. 

 
Categorie 3: De gezondheidsgegevens van de zwangere vrouw 

▪ Zolang het account van de zwangere vrouw actief is en de daaropvolgende 7 jaar. 

 
Categorie 4: De identificatiegegevens van de User 

▪ Zolang het account van de User actief is en de daaropvolgende 3 jaar. 

 

Artikel 6. De rechten van de Betrokkene 

6.1 Recht van toegang en inzage. 

 
 De Betrokkene heeft het recht om op elk moment kennis te nemen van diens  verzamelde 

Persoonsgegevens en het gebruik ervan in het kader van het project “Born in Belgium 

Professionals” (incl. de Born in Belgium Pro-tool). 

 

6.2 Recht van verbetering, verwijdering en beperking. 

 
 De Betrokkene is vrij om bepaalde Persoonsgegevens niet mee te delen aan Together we Care vzw  

en de Users. De Betrokkene heeft steeds het recht om Together we Care vzw te verzoeken diens 

verzamelde Persoonsgegevens in het kader van het project “Born in Belgium Professionals” (incl. 

de Born in Belgium Pro-tool) aan te passen. De Betrokkene kan eveneens verzoeken dat de 

verwerking van welbepaalde Persoonsgegevens wordt beperkt, indien de Betrokkene denkt dat 

die gegevens onnauwkeurig zijn. Bijkomend heeft de Betrokkene het recht om Together we Care 
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vzw te verzoeken welbepaalde in het kader van het project “Born in Belgium Professionals” (incl. de Born in 

Belgium Pro-tool) verzamelde Persoonsgegevens te verwijderen. Indien de Betrokkene weigert 

bepaalde Persoonsgegevens mee te delen of verzoekt om welbepaalde Persoonsgegevens te 

verwijderen, dan kan het zijn dat de Born in Belgium Pro-tool niet meer optimaal werkt. 

 

6.3 Recht van verzet 

 
 De Betrokkene beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van diens 

Persoonsgegevens wanneer hij/zij ernstige en rechtmatige redenen heeft om dit te doen. 

 

6.4 Recht van vrije gegevensoverdracht 

 
 De Betrokkene beschikt, binnen bepaalde grenzen, over het recht om diens Persoonsgegevens die 

in de Born in Belgium Pro-tool worden verwerkt in gestructureerde, gangbare en machine 

leesbare vorm te verkrijgen en/of deze aan andere verantwoordelijken over te dragen. 

6.5 Recht van intrekking van de toestemming 

 
 De Betrokkene beschikt over het recht om diens voorafgaande toestemming voor het verwerken 

van diens Persoonsgegevens in te trekken. De toestemming van de zwangere vrouw kan worden 

ingetrokken met behulp van één of meerdere User(s).  

 

6.6 Rechten inzake geautomatiseerde beslissingen en profilering 

 
 De Betrokkene heeft het recht om aan Together we Care vzw te verzoeken niet het voorwerp uit 

te maken van een beslissing gestoeld enkel op een geautomatiseerde verwerking, met inbegrip 

van profilering, die wettelijke gevolgen teweegbrengen die betrekking hebben of een aanzienlijke 

invloed op de Betrokkene hebben. 

 

6.7 Uitoefening van de rechten 

 
 De Betrokkene kan zijn/haar rechten uitoefenen door contact op te nemen met Together we Care 

vzw:  

 

▪ via e-mail naar info@borninbelgiumpro.be 

 
6.8 Klachtenrecht 

 
De Betrokkene beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische 

Gegevensbeschermingsautoriteit: 

 

▪ Gegevensbeschermingsautoriteit 

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, 

Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, 

Email: contact@apd-gba.be 

mailto:contact@apd-gba.be
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Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien de Betrokkene schade zou 

lijden als gevolg van de verwerking van diens Persoonsgegevens, dan kan de Betrokkene een 

vordering tot schadevergoeding instellen. 

 

Artikel 7. Veiligheid en vertrouwelijkheid 

7.1 Together we Care vzw en de Partners hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die zijn 

aangepast op zowel technisch, administratief en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het 

verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per 

vergissing aan derden van de Persoonsgegevens te vermijden alsook elke niet toegestane 

verwerking van deze gegevens. In het geval dat een voormelde inbreuk wel zou voorvallen en dit 

Persoonsgegevens zou betreffen, dan zal Together we Care vzw de Betrokkene, i.s.m. de Partners, 

informeren omtrent de inbreuk, met inbegrip van een beschrijving van de potentiële impact en 

een aanbeveling om de mogelijke negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken. 

 

7.2 Together we Care vzw en de Partners voorzien een veilige, gecontroleerde, omgeving voor het 

gebruik van de Born in Belgium Pro-tool.  

 

7.3 In geen geval kan Together we Care vzw of een Partner door een Betrokkene aansprakelijk worden 

geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig 

gebruik door een derde van de Persoonsgegevens. 

 

7.4 De Betrokkene draagt de aansprakelijkheid voor het behoud van de privacy en veiligheid van de 

Born in Belgium Pro-tool. Bijvoorbeeld: door een derde niet toe te staan diens persoonlijke login te 

gebruiken en door alle niet-toegestane toegang tot diens account te vermijden.  

 
Elke User is zelf aansprakelijk voor het gebruik van de Born in Belgium Pro-tool op diens 

apparaten, IP-adres en identificatiegegevens alsmede voor de vertrouwelijkheid er van. 

 

7.5 Elke User dient Together we Care vzw onmiddellijk in te lichten omtrent niet-toegestaan gebruik 

van diens account door een e-mail te versturen naar info@borninbelgiumpro.be. 
 

Artikel 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken 

Deze privacyverklaring wordt exclusief geregeld door en moeten worden geïnterpreteerd in 

overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving waarbij geen gehoor wordt gegeven aan 

enige conflicterende wetgeving of regels. De hoven en rechtbanken van gerechtelijk arrondissement 

Brussel, afdeling Brussel zijn exclusief bevoegd indien er een geschil ontstaat met betrekking tot de 

interpretatie of uitvoering van deze Privacyverklaring. 


