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Betreft: Aanvraag tot verlenging van de machtiging 03/2011 van het Agentschap voor 

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

te stellen in het kader van het programma Innovatief Aanbesteden 

 

 

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. 03/2011 houdende machtiging aan het AGIV om de mobile mapping 

beelden ter beschikking te stellen van in het kader van het programma Innovatief Aanbesteden. 

 

 

B. VERLOOP VAN HET ONDERZOEK 

 

8. Gelet op de brief van 3 februari 2012 van het AGIV, ontvangen door de VTC op 6 februari 2012; 

 

9. Beslist op 14 maart 2012, na beraadslaging, als volgt: 
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II. ONDERWERP EN CONTEXT VAN DE AANVRAAG 

 

10. Bij beraadslaging VTC/03/2011 werd een machtiging gegeven aan het AGIV om de mobile mapping beelden 

ter beschikking te stellen in het kader van het programma Innovatief Aanbesteden. Het AGIV wil zich richten tot 

partijen (onderzoeksinstellingen, bedrijven, …) die een bijdrage kunnen leveren aan de realisatie van generische 

oplossingen voor volgende opeenvolgende ontwikkelingsluiken binnen de beeldverwerkingsketen met focus op 

mobile mapping beelden en deze beelden ter beschikking stellen voor: 

a) on-the-fly verwerken van mobile mapping beelden vanuit het centraal beheerd archief van de 

beeldverwerkingsketen; 

b) blurren: ontwikkeling van een algoritme voor het on-the-fly onherkenbaar maken van persoonsgegevens als 

mensen, kentekens en huisnummers op mobile mapping beelden; 

c) automatische extractie: automatische aanmaak en bijhouding van GRB entiteiten via beeldmateriaal door 

integratie van innovatieve extractie algoritmes. 

d) toevoegen van gevel details en reliëf aan het 2.5D GRB model op basis van de mobile mapping beelden vanuit het 

centraal beheerd archief.  

 

11. Bij beraadslaging VTC/03/2011 werd een machtiging aan het AGIV toegekend voor een periode van 1 jaar.  

 

12. Bij brief van 3 februari 2012 vraagt het AGIV een verlenging van de bestaande machtiging voor een periode 

van 3 jaar.  

 

III. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG 

 

13. Het onderzoek naar de ontvankelijkheid, de finaliteit, de proportionaliteit, de transparantie en de beveiliging 

werd gedaan naar aanleiding van de machtiging VTC/03/2011 en geldt ook voor deze verlenging.  

 

14. In de initiële machtigingsaanvraag van 11 januari 2011 werd een machtiging gevraagd voor een periode van 1 

jaar, nl. de looptijd van het project innovatief aanbesteden in het kader van de beeldverwerkingsketen met focus op 

mobile mapping.  

 

15. Bij brief van 3 februari 2012 vraagt het AGIV een verlenging van de bestaande machtiging voor een periode 

van 3 jaar. De verantwoording luidt dat het project Innovatief Aanbesteden heeft, gelet op de bevraging van de 

markt, nu pas de eerste fase, definitief masterplan, heeft doorlopen. Voor de verdere uitvoering van het project is 

aldus een langere termijn noodzakelijk.  

 

16. De VTC begrijpt de noodzaak van een langere termijn voor het uitvoeren van het beoogde onderzoek en gaat 

akkoord met een verlening van de termijn voor een periode van 3 jaar, tot 14 maart 2015.  
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17. Dit betekent dat de bewaartermijn, vermeld in randnummer 47 van beraadslaging VTC/03/2011, wordt 

gesteld op 3 jaar.   

 

 

IV. BESLUIT 

 

18. De VTC machtigt het AGIV om de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen in het kader van het 

programma Innovatief Aanbesteden voor een periode van 3 jaar die eindigt op 14 maart 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Voorzitter,  

Willem Debeuckelaere       

 


