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Betreft: Aanvraag tot uitbreiding van de machtiging 10/2011 van het Agentschap voor 

Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) om de mobile mapping beelden ter beschikking 

te stellen van de Provinciale en Intercommunale drinkwatermaatschappij der Provincie 

Antwerpen (PIDPA) naar externe opdrachtnemers 

 

 

 

I. ELEMENTEN VAN DE AANVRAAG 

 

A. WETTELIJKE, DECRETALE EN REGLEMENTAIRE GRONDSLAGEN 

 

1. De Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (hierna: "de VTC"); 

 

2. Gelet op het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (hierna: “het 

e-govdecreet”), inzonderheid de artikelen 8 en 11;  

 

3. Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de veiligheidsconsulenten; 

 

4. Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 

verwerking van persoonsgegevens (hierna "WVP"); 
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5. Gelet op het Koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna “KB 13 

februari 2001”); 

 

6. Gelet op Aanbeveling nr. 05/2010 van 15 december 2010 van de Commissie voor de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer (hierna CBPL) inzake mobile mapping. 

 

7. Gelet op de beraadslaging VTC/10/2011 houdende machtiging van het AGIV om de mobile mapping beelden ter 

beschikking te stellen van de PIDPA.1 

 

B. VERLOOP VAN HET ONDERZOEK 

 

8. Gelet op de aanvraag van het AGIV en de PIDPA, ontvangen op 9 augustus 2011; 

 

9. Gelet op de evaluatie van de beveiliging van de PIDPA, ontvangen op 27 april 2011, aangevuld per mail op 6 mei 

2011 en opnieuw ingediend op 9 augustus 2011; 

 

10. Gelet op de evaluatie van de beveiliging van het AGIV, ontvangen op 11 januari 2011; 

 

11. Beslist op 14 september 2011, na beraadslaging, als volgt: 

 

 

II. ONDERWERP EN CONTEXT VAN DE AANVRAAG 

 

12. Bij beraadslaging VTC/10/2011 werd een machtiging gegeven om mobile mapping beelden ter beschikking te 

stellen aan de PIDPA door het AGIV. 

De doelen waarvoor de machtiging werd gevraagd en verleend worden hieronder vermeld, samen met de toen 

aangevraagde toegang en de door de VTC opgelegde voorwaarden in die machtiging: 

 

Doeleinden: 

“ 

• de controle van een ontwerp: 

- het bepalen van de ligging van zowel drinkwaterleidingen als rioleringen, en beoordelen van de 

beschikbare ruimte voor eventuele verplaatsingen. Hiermee kunnen een aantal concrete 

verplaatsingen vermeden worden. 

- het bepalen van de aanwezigheid en de locatie van rioleringsaansluitingen. 

- het bepalen van de aanwezigheid en de locatie van grachten, inbuizingen en/of kopmuren. 

 

                                                
1 http://vtc.corve.be/docs/beraadslagingen/beraadslaging_2011_10.pdf  
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Indien de beheerder van de weg werken plant, wordt vooraf nagekeken of de drinkwaterleiding verplaatst 

moet worden. Via de mobile mapping-beelden kan de zone van de werken afgebakend worden en kan de 

juiste ligging van de leiding bepaald worden waardoor duidelijk is of de drinkwaterleiding al dan niet 

verplaatst moet worden. Wanneer een nieuwe leiding ingepland wordt, wordt getracht de leiding buiten de 

verharding (in de berm) aan te leggen. Via mobile mapping kan de toestand op terrein nagekeken worden. 

Ook eventuele hindernissen zoals grachten zijn vooraf gekend. 

 

Er wordt momenteel een terreinbezoek ingepland. Op basis van foto’s en opmetingen wordt dan vastgesteld 

waar plaats is voor aanleg van de leiding en welke verharding eventueel moet worden opgebroken. Dit 

impliceert een grote tijdsinvestering voor de betrokken ontwerpingenieur. 

 

• de plaatsbepaling van bovengrondse punten: 

Mobile mapping beelden kunnen gebruikt worden om de absolute positie te bepalen van afsluiters en 

brandkranen. Bij testen bleek de afwijking ca. 15 cm, wat voldoende is voor het terugvinden van de 

gegevens. Deze coördinaten worden niet enkel intern gebruikt, maar ook ter beschikking gesteld aan 

brandweer die deze coördinaten zal gebruiken bij interventies. 

Deze plaatsbepaling maakt het mogelijk om in geval van interventie snel de juiste brandkraan of afsluiter te 

kunnen terugvinden. 

Dit gebeurt nu door een opmeting met nauwkeurige GPS. Deze werkwijze is niet alleen tijdrovend maar 

heeft ook een relatief hoge kostprijs.” 

 

Wie krijgt toegang voor wat: 

De toegang werd enkel gevraagd voor interne gebruikers, met name medewerkers van Pidpa, bevoegd voor de 

uitvoering van hun taken. 

“De gebruikers kunnen enkel toegang krijgen tot de beelden van hun werkgebied. Dit principe wordt ook gehanteerd 

in het kader van de verkeersbordendatabank.  

Voor plaatsbepaling is een territoriale opdeling niet mogelijk vermits deze mensen in het volledige bedelingsgebied 

werkzaam zijn. 

Voor het nazicht van ontwerpen is het bedelingsgebied in 3 regio’s verdeeld. Het is perfect mogelijk om deze mensen 

enkel toegang te geven tot enkel de benodigde sector. Dit moet dan ook gebeuren.” 

 

Voorwaarden: 

De VTC bepaalde dat  het AGIV haar tegen uiterlijk 1 september 2011 op de hoogte zou brengen van de 

klachtenprocedure, vermeld in randnummer 49. Aan deze voorwaarde is reeds voldaan. 

 

De VTC bepaalde dat de PIDPA, onder verwijzing naar randnummer 61, haar een door de veiligheidsconsulent 

aangepast veiligheidsplan zou voorleggen tegen uiterlijk 31 december 2011. Deze voorwaarde moet worden 

herhaald. 
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13. Nu wordt de uitbreiding gevraagd voor externe opdrachtnemers van PIDPA die een bepaald gedeelte van 

de taken – beperkt in tijd en ruimte – moeten uitvoeren voor PIDPA als opdrachtgever 

 

 

III. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG 

 

14. Het onderzoek dat gedaan werd naar finaliteit en proportionaliteit naar aanleiding van de machtiging 

VTC/10/2011 geldt ook voor deze uitbreiding. 

 

15. Inzake veiligheid verwijst de VTC naar de gebruikersvoorwaarden die werden aangepast, conform de suggesties 

van de VTC in voorgaande machtigingen met betrekking tot het gebruik van de mobile mapping beelden2. Deze 

gebruiksvoorwaarden die ook vermeld worden in punt 7 van de begeleidende nota van deze uitbreidingsaanvraag 

hebben ook betrekking op aannemers. De VTC benadrukt dat deze gebruiksvoorwaarden moeten worden opgelegd 

en nageleefd. 

 

 

16. Zoals reeds vermeld onder randnummer 12 werd er door de VTC een voorwaarde opgelegd3 inzake het 

veiligheidsplan. Deze moet voor deze machtiging worden hernomen. 

 

  

                                                
2 http://vtc.corve.be/docs/beraadslagingen/Beraadslaging_01_2011.pdf; 

http://vtc.corve.be/docs/beraadslagingen/Beraadslaging_02_2011.pdf; 
http://vtc.corve.be/docs/beraadslagingen/Beraadslaging_03_2011.pdf. 
3 De PIDPA heeft de VTC een document ‘Informatieveiligheidsplan’ van 18 oktober 2010 aan de VTC bezorgd. Dit document is zeer 
summier en maakt nergens melding van een beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens. Er dient een veiligheidsbeleid te 
worden uitgewerkt conform de ‘Referentiemaatregelen voor de beveiliging van elke verwerking van persoongegevens’15 volgens de 
richtlijnen van de CBPL  en het bijgewerkte veiligheidsplan moet aan de VTC worden bezorgd. 
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IV. BESLUIT 

 

17. De VTC machtigt de uitbreiding van de machtiging verleend bij beraadslaging VTC/10/2011 voor de externe 

opdrachtnemers van de PIDPA die de in die machtiging vermelde taken uitvoeren. Voor deze personen zal de 

toegang tot de mobile mapping beelden telkens beperkt worden in tijd en ruimte en nauwgezet gemonitord worden. 

 

18. De VTC bepaalt ook voor deze machtiging dat de PIDPA, onder verwijzing naar beraadslaging VTC/10/2011, 

haar een door de veiligheidsconsulent aangepast veiligheidsplan voorlegt tegen uiterlijk 31 december 2011. 

 

 

 

De Voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

Willem Debeuckelaere 


