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Betreft: Aanvraag tot uitbreiding van de machtiging 33/2011 van het Agentschap voor 

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

te stellen van de afdeling Algemene Technische Ondersteuning, cel Fotogrammetrie-

Topografie  van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken 

 

 

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 inzake Mobile mapping. 

 

7. Gelet op de beraadslaging VTC nr. 33/2011 houdende machtiging aan het AGIV om de mobile mapping 

beelden ter beschikking te stellen van de afdeling Expertise Beton en Staal, de afdeling Maritieme Toegang en de 

afdeling Algemene Technische Ondersteuning van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken1. 

 

 

 

B. VERLOOP VAN HET ONDERZOEK 

 

8. Gelet op de aanvraag, ontvangen op 27 oktober 2011; 

 

9. Gelet op de evaluatie van de beveiliging van de afdeling Algemene Technische Ondersteuning van het 

Departement Mobiliteit en Openbare Werken, ontvangen op 27 oktober 2011; 

 

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

 

11. Beslist op 16 november 2011, na beraadslaging, als volgt: 

 

  

                                                
1 http://vtc.corve.be/docs/beraadslagingen/beraadslaging_2011_33.pdf 
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II. ONDERWERP EN CONTEXT VAN DE AANVRAAG 

 

12. Bij beraadslaging VTC/33/2011 werd een machtiging gegeven aan het AGIV om de mobile mapping beelden 

ter beschikking te stellen van drie afdelingen van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (Departement 

MOW): de afdeling Expertise Beton en Staal, de afdeling Maritieme Toegang en de afdeling Algemene Technische 

Ondersteuning. Deze afdelingen gebruiken de mobile mapping beelden voor de uitvoering van hun taken in het kader 

van het beheer van bestaande kunstwerken en de studie van nieuwe kunstwerken.  

 

13. Voor deze taken gebruiken de afdelingen de webtoepassing Bryggja. Deze toepassing wordt beheerd door de 

afdeling Expertise Beton en Staal. De gebruikers van Bryggja hebben nood aan het bekijken van de kunstwerken en 

de (water)wegen op de mobile mapping beelden in kader van  het  dienstorder LI 93/50 van 1 juli 1993 met 

richtlijnen voor het beheer van de kunstwerken en de studie van nieuwe kunstwerken. Zoals vermeld in dienstorder 

LI 93/50 zijn kunstwerken vaste bruggen en viaducten, beweegbare bruggen, tunnels en duikers en grondkerende 

constructies. 

 

14. In de machtiging VTC/33/2011 werd als voorwaarde gesteld dat het Departement MOW aan de VTC een kopie 

bezorgt van het schriftelijk en door de directie goedgekeurd veiligheidsplan tegen uiterlijk 31 mei 2012, dat geldt 

voor de afdeling Expertise Beton en Staal, de afdeling Maritieme Toegang en de afdeling Algemene Technische 

Ondersteuning. 

 

15. Voorliggende aanvraag tot uitbreiding wordt gevraagd voor een toegang tot de mobile mapping beelden voor 

de cel Fotogrammetrie-Topografie  van de afdeling Algemene Technische Ondersteuning voor het uitvoeren van 

topografische opmetingen en fotogrammetrie.  

 

 

III. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG 

 

16. Het onderzoek naar de ontvankelijkheid, de transparantie en de beveiliging werd gedaan naar aanleiding van 

de machtiging VTC 33/2011 en geldt ook voor deze uitbreiding.  

 

17. Het onderzoek in deze machtiging beperkt zich tot de beoordeling van de finaliteit en de proportionaliteit. 

 

 

A. FINALITEITSBEGINSEL 

 

18. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) behoort tot het gelijknamige Vlaams ministerie2.  

 

 

                                                
2 Art. 28 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie. 
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19. De cel Fotogrammetrie-Topografie van de afdeling Algemene Technische Ondersteuning heeft als taken: het 

uitvoeren van topografische opmetingen, fotogrammetrie, van de grote oppervlakten via luchtfoto's en vanop de 

grond voor het vervaardigen van grond- en gevelplannen van gebouwen, monumenten en archeologische sites. Het 

De richtlijnen voor het uitvoeren van deze taken worden omschreven in het dienstorder LI 93/50 van 1 juli 1993 met 

richtlijnen voor het beheer van de kunstwerken.  

 

20. De VTC is van oordeel dat de omschrijving van de doeleinden van de verdere verwerking welbepaald en 

uitdrukkelijk zijn in de zin van artikel 4, §1, 2°, WVP.  

 

21. Aangaande de vereiste van verenigbaarheid met het oorspronkelijk doeleinde volgt de VTC dezelfde 

redenering als in de beraadslaging VTC/33/2011. Het ter beschikking stellen van de mobile mapping beelden aan de 

cel Fotogrammetrie-Topografie van de afdeling Algemene Technische Ondersteuning voor de doeleinden, vermeld in 

randnummer 19, kan beschouwd worden als een gerechtvaardigd belang.  

 

 

B. PROPORTIONALITEITSBEGINSEL 

 

B.1. Aard van de gegevens 

 

22. In het kader van de taken, vermeld in randnummer 19, worden de gegevens voor het uitschrijven van risico-

analyses verzameld via terreinverkenning en bezoek ter plaatse. Door het gebruik van de mobile mapping beelden 

kunnen metingen met een verhoogd risico voorbereid worden. Aangezien de betrokken werknemers enkel nood 

hebben aan gegevens van het grondgebied waarvoor ze bevoegd zijn, krijgen zij enkel toegang tot de gegevens voor 

dat werkgebied. Zij kunnen geen gegevens raadplegen voor andere locaties. 

 

23. Op basis van de hierboven geanalyseerde elementen kunnen de gegevens worden beschouwd als relevant, 

evenredig en niet buitensporig voor de doeleinden, vermeld in randnummer 19. 

 

B.2. Bewaringstermijn van de gegevens 

 

24. Artikel 4, §1, 5°, WVP voorziet dat persoonsgegevens niet langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk is 

voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verkregen of verder worden verwerkt. 

 

25. De VTC noteert dat de voorliggende aanvraag geen bewaartermijn voorziet. De gebruikers krijgen toegang tot 

de mobile mapping beelden via webservices en bewaren zelf geen gegevens.  

 

B.3. Frequentie van de toegang en de duur van de machtiging 
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26. De gebruiker verkrijgt toegang door middel van een username en paswoord. De gebruiker moet steeds 

(eenmalig of met hoge frequentie) kunnen inloggen wanneer de mobile mapping beelden vereist zijn voor de 

uitoefening van de taken, vermeld in de randnummer 19. 

 

27. De machtiging wordt gevraagd voor onbepaalde duur. Het AGIV heeft een eeuwigdurend gebruiksrecht op de 

gegevens verkregen van de eigenaar van de beelden Cyclomedia.  

 

B.4. Bestemmelingen en/of derden waaraan gegevens worden meegedeeld 

 

28. De mobile mapping beelden zullen enkel intern gebruikt worden door de medewerkers van de cel 

Fotogrammetrie-Topografie van de afdeling Algemene Technische Ondersteuning, voor de uitoefening van de taken 

vermeld in randnummer 19. 

 

 

IV. BESLUIT 

 

29. De VTC machtigt het AGIV om de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van de cel 

Fotogrammetrie-Topografie van de afdeling Algemene Technische Ondersteuning voor de doeleinden, vermeld in 

randnummer 19, onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging.  

 

30. De VTC bepaalt dat ook voor deze machtiging het Departement MOW, onder verwijzing naar beraadslaging 

VTC/33/2011, haar een kopie bezorgt van het schriftelijk en door de directie goedgekeurd veiligheidsplan tegen 

uiterlijk 31 mei 2012, dat geldt voor de afdeling Algemene Technische Ondersteuning. 

 

 

 

 

De Voorzitter,  

 

 

 

 

 

 

 

Willem Debeuckelaere       

 


