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• Wie zijn wij
o adviseurs van de Toezichtcommissie

o De Vlaamse Toezichtcommissie
voor het elektronische
bestuurlijke
gegevensverkeer

Controleren van stromen van persoonsgegevens die uitgaan van 
een Vlaamse instantie = ook steden en gemeenten
Hoe:1° machtigen van die stromen

2° adviezen regelgeving

3° beantwoorden van vragen en begeleiding
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Opgericht bij E-GOV 
decreet

Verantwoording aan Vlaams 

Parlement



• Wat is privacy(bescherming)

o Privacy

o De wet

o Persoonsgegeven

o Toepassingsgebied

o De principes
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o Privacy?

• Geen wettelijke definitie

• Maatschappelijk veel gebruikt

• Media, BV-cultuur

• Megaverwerkingen

• Incidenten
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http://www.computerweekly.com/news/2240084015/
UK-government-loses-data-on-25-million-Britons

http://news.cnet.com/U.K.-government-loses-
pensioner-data/2100-1029_3-6223493.html

http://webwereld.nl/nieuws/108815/weer-
certificatenleverancier-overheid-gehackt.html

http://frontpage.fok.nl/nieuws/214628/1/1/50/franse-
overheid-gehackt.html



o De privacywet:

wet van 8 december 1992 tot bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 

persoonsgegevens (WVP)
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o Definitie van persoonsgegeven:

iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of 

identificeerbare natuurlijke persoon …
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o Toepassingsgebied van de wet:

o op elke geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van 

persoonsgegevens, alsmede op elke niet-geautomatiseerde

verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn 

opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden 

opgenomen. 

o Uitzonderingen: o.a.

• activiteiten met uitsluitend persoonlijke of huishoudelijke doeleinden 
wordt verricht;
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o De principes van de wet: communiceren mag, maar 
dit zijn de randvoorwaarden

Finaliteit Proportionaliteit        Transparantie            Veiligheid

communicatie moet!
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• Hoe rekening houden met die 

principes bij overheidscommunicatie
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o Klantengegevens 

o Gebruik sociale media

o Open data
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o Klantengegevens – informatie over doelgroep 
(overheidsmarketing)

via registratie via cookies
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o Klantengegevens

• Je bent verantwoordelijke voor de verwerking

• Aangifte bij de privacycommissie

• niet meer dan nodig
opvragen en bijhouden

• niet zomaar voor iets anders
gebruiken

• Doorgeven? machtiging vragen aan VTC
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• op de website en in mailings          

verplichte vermeldingen (art. 9 WVP)

� naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking

� de doeleinden

� recht van verzet bij direct marketing = enkel bij commerciële 
diensten overheid

� verdere informatie tot waarborg van eerlijke verwerking

� andere informatie (bij KB) afhankelijk van de specifieke aard 
van de verwerking (bijzondere categorieën 
persoonsgegevens)

Overheidscommunicatie

en privacy

Vlaamse Toezichtcommissie

HOE



Vlaamse Toezichtcommissie



• op de website          

cookies

o Zelfde principes 

bi koppelen met andere klantgegevens

o Specifieke wetgeving: artikel 129 van de wet van 13 juni 
2005 betreffende de elektronische communicatie

recent gewijzigd: wet van 10 juli 2012 
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• op de website          

o In werking sinds 4 augustus 2012

o Grote verschil:  opt-in (toestemming vooraf)
in plaats van opt-out (weigeren achteraf) 

o Uitzondering: de technische/session cookies 

o Onduidelijk: hoe expliciet moet die toestemming??
Privacycommissie maakt een aanbeveling

o Wat moet gebeuren:

o Website aanpassen

o In ieder geval informatie verstrekken op de pagina waar 
gebruiker op site komt  - ook bij technische cookies 
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• veiligheid:

owaar worden de data bijgehouden? Eigen 

servers of in de cloud?

omaatregelen: consulteer de 

informatieveiligheidsconsulent (van in het 

begin) – informatieveiligheidsplan

o contract met de verwerker (dataleverancier, 

(onder)aannemer)
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o Sociale media: gebruik niet opdringen : is mensen 
duwen naar vrijgeven persoonsgegevens

alternatieven voor informatie en participatie bieden

o Open data: OK maar geen persoonsgegevens – tenzij 
opt-in (toestemming) 
http://www.youtube.com/watch?v=UwQkVXvv9qw&feature=player_embedded
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• Besluit : neem privacy mee in jullie 

communicatieplan

• Linken
o www.vlaamsetoezichtcommissie.be

o www.privacycommission.be

• Vragen?
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