Vlaamse Toezichtcommissie voor het
elektronische bestuurlijke
gegevensverkeer

Beraadslaging VTC nr. 35/2014 van
29 oktober 2014

Betreft: aanvraag tot uitbreiding voor het meedelen van bijkomende diploma’s van EPBverslaggevers van machtiging de nr. 19/2012 voor het meedelen van persoonsgegevens uit
de Leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED) door het Agentschap voor Kwaliteitszorg in
Onderwijs en Vorming aan het Vlaams Energieagentschap.

I.

ELEMENTEN VAN DE AANVRAAG

A.

WETTELIJKE, DECRETALE EN REGLEMENTAIRE GRONDSLAGEN

1.

De Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (hierna: "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 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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4.

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”).

B.

VERLOOP VAN HET ONDERZOEK

5.

Gelet op de aanvraag, ontvangen op 9 oktober 2014;

6.

Gelet op de evaluatie van de beveiliging van AKOV, ontvangen op 28 januari 20111;

7.

Gelet op de evaluatie van de beveiliging van het Vlaamse Energieagentschap, ontvangen op 4 september
2

2012 ;

8.

Beslist op 29 oktober 2014, na beraadslaging, als volgt:

II.

ONDERWERP EN CONTEXT VAN DE AANVRAAG

9.

In het Vlaamse Gewest is sinds 1 januari 2006 voor nieuwe gebouwen en grondige renovaties de

energieprestatieregelgeving (EPB-regelgeving3) in werking getreden. De regelgeving kadert in een streven naar
betere energieprestaties voor het Vlaamse gebouwenbestand. Door bij nieuwbouw of grondige renovaties de juiste
maatregelen te treffen, is het mogelijk een hoger comfortniveau te bereiken, maar toch veel energiezuiniger te leven.
Daarnaast werd voor bestaande gebouwen gefaseerd de verplichting ingevoerd om over een
energieprestatiecertificaat (EPC) te beschikken4. De procedures die in de energieprestatieregelgeving voorzien zijn,
zijn gebaseerd op het elektronisch indienen van documenten: de startverklaring, de EPB-aangifte en het
energieprestatiecertificaat. Voor dit doel ontwikkelde het Vlaams Energieagentschap de Energieprestatiedatabank.

10.

Gebruikers hebben pas toegang tot de Energieprestatiedatabank indien ze over een aantal specifieke

kenmerken beschikken. Voor een EPB-verslaggever is het nodig dat deze over het juiste diploma beschikken.

11.

In beraadslaging VTC nr. 19/2012 van 26 september 2012 werd het VEA gemachtigd om de diploma’s te

ontvangen met als graad ingenieur, architect, ingenieur-architect, industrieel-ingenieur, technisch ingenieur, bioingenieur of interieur-architect of Master of Science in de architectuur, Master of Science in de

1

Naar aanleiding van de machtiging VTC 04/2011 van 23 februari 2011.

2

Naar aanleiding van de machtiging VTC 19/2012 van 26 september 2012.

3

EPB: EnergiePrestatie en Binnenklimaat.
Sinds 1 november 2008 moeten alle bestaande woningen die verkocht worden over een EPC beschikken. Voor verhuur is deze
verplichting ingegaan op 1 januari 2009. Alle publieke gebouwen groter dan 1000m² die vaak door het grote publiek bezocht
worden, dienen eveneens sinds 1 januari 2009 over een EPC te beschikken. Vanaf 1 januari 2013 zal de drempel van 1000m²
verlagen naar 500m². Voor niet-residentiële gebouwen moet de verplichting nog in werking treden (vermoedelijk vanaf 2015).

4
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ingenieurswetenschappen, Master of Science in de Ingenieurswetenschappen, Master of Science in de bioingenieurswetenschappen, Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen, Master of Science in de industriële
wetenschappen of Master of Science in de interieurarchitectuur.

12.

III.

13.

Met huidige aanvraag wil het VEA een aantal bijkomende diploma’s opvragen vanEPB-verslaggevers.

ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG

Het onderzoek beperkt zich tot de punten die relevant zijn voor deze uitbreiding. De andere punten werden

beoordeeld in de machtiging nr. 19/2012 van 26 september 2012.

A.

FINALITEITSBEGINSEL

Doeleinde van de verdere verwerking
14.

Naar aanleiding van een tweejaarlijkse evaluatie van de energieprestatieregelgeving, die in juni 2013 werd

afgerond, werden een aantal wijzigingen doorgevoerd aan het Energiedecreet5 en het Energiebesluit6. De Vlaamse
regering bekrachtigde op 14 maart 2014 een decreet houdende wijzigingen aan het Energiedecreet en, wat betreft
de energieprestaties van gebouwen. Daarnaast hechtte de Vlaamse Regering op 4 april 2014 haar definitieve
goedkeuring aan een besluit houdende wijziging van het Energiebesluit, wat betreft de invoering van een
erkenningsregeling voor verslaggevers en van een vrijstelling voor bepaalde gebouwen van landbouwbedrijven7. Het
wijzigingsdecreet en –besluit bevatten o.a. het invoeren van een erkenningsregeling voor verslaggevers vanaf 2015
en het verruimen van de bestaande diplomavereisten vanaf 2015 (art. 1.1.3 punt 127° van het Energiedecreet:
definitie ‘verslaggever’).

B.

PROPORTIONALITEITSBEGINSEL

Aard van de gegevens
15.

Overeenkomstig artikel 4, §1, 3°, WVP, moeten persoonsgegevens toereikend, ter zake dienend en

niet overmatig te zijn, uitgaande van de doeleinden waarvoor zij worden verkregen of waarvoor zij verder worden
verwerkt.

16.

Het Vlaamse Energieagentschap (VEA) wenst de relevante diploma’s van de EPB-verslaggevers te verkrijgen

uit de LED om de kenmerken bij registratie van de EPB-verslaggevers te verifiëren. Op die manier kan het VEA:

5
6
7

Het decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid
Besluit van 19 november 2010 tot coördinatie van alle bestaande uitvoeringsbesluiten.
B.S. 8 mei 2014.
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voor nieuwe registraties de verificatie van diploma’s uitgereikt na 1999 meteen bij registratie van de

-

verslaggever kunnen uitvoeren en opslaan;
voor bestaande registraties van verslaggevers de diplomavoorwaarden met terugwerkende kracht aftoetsen.

-

17.

De diploma’s van vóór 1999 kunnen niet geraadpleegd worden via de LED en zullen door het VEA bij de

betrokken worden opgevraagd.

18.

De opvraging van de diploma’s van de EPB-verslaggevers gebeurt op basis van het rijksregisternummer. De

dienstenintergrator CORVE zorgt voor filtering8.

19.

In de praktijk voeren heel wat personen, die wel over een diploma in de bouwsector beschikken, maar

waarvan het diploma nu niet voldoet, de verslaggevingstaken uit in opdracht van hun werkgever. Omdat de
kandidaat-verslaggever vanaf 2015 een verplichte opleiding zal moeten volgen en moet slagen in een examen
(erkenningsregeling), wordt vanaf dan de lijst van vereiste diploma’s in het Energiedecreet uitgebreid met de
volgende opleidingen van het korte type in de bouwrichtingen:
‘graduaat bouw’,
‘bachelor bouw’,
‘bachelor elektromechanica, afstudeerrichting klimatisering’,
‘architect-assistent’ of ‘bachelors in de toegepaste architectuur’.

•
•
•
•
20.

Het VEA heeft bijkomend nood aan persoonsgegevens uit de LED met diploma’s met als graad:
•
•
•
•
•
•
•

21.

Bachelor in de elektromechanica: afstudeerrichting klimatisering,
Bachelor in de toegepaste architectuur,
Bachelor in de bouw,
Master of Architecture,
Master of Civil Engineering,
Graduaat bouw,
Architect-assistent.

De VTC is van oordeel dat de opvragingen van de diplomagegevens op basis van het rijksregisternummer

conform zijn aan artikel 4, §1, 3°, WVP en relevant, evenredig en niet buitensporig voor de doeleinden van VEA,
vermeld in randnummer 14 en voor de doeleinden vermeld in beraadslaging VTC nr. 19/2012 van 26 september
2012.

22.

De VTC wijst specifiek op de voorwaarden, als bepaald in randnummers 36-38 van de beraadslaging VTC nr.

19/2012 van 26 september 2012, dat de bewaartermijn van de gegevens van de EPB-verslaggevers wordt beperkt
tot 10 jaar na het einde van hun functie. Nadien dienen deze gegevens bij het VEA te worden vernietigd.

8

Machtiging VTC nr. 04/2011 van 23 februari 2011.
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IV.

BESLUIT

23.

De VTC machtigt het AKOV om de gevraagde persoonsgegevens mee te delen aan het VEA, onder de

voorwaarden vermeld in deze machtiging en in de beraadslaging VTC nr. 19/2012 van 26 september 2012.

Voor de voorzitter, afwezig,

Frank Robben
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