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Betreft: Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van personen die in het 

bezit zijn van een vrachtwagen door de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) aan de Politie Regio 

Turnhout in het kader van de handhaving van de inning van de verkeersbelasting voor vrachtwagens. 

 

 

I. ELEMENTEN VAN DE AANVRAAG 

 

A. WETTELIJKE, DECRETALE EN REGLEMENTAIRE GRONDSLAGEN 

 

1. De Vlaamse Toezichtcommissie (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"); 

 

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 van 

13 februari 2001”); 
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B. VERLOOP VAN HET ONDERZOEK 

 

6. Gelet op de aanvraag van de Politie Regio Turnhout (Baarle-Hertog, Beerse, Kasterlee, Lille, Oud-Turnhout, 

Turnhout, Vosselaar) enerzijds en van VLABEL anderzijds, ontvangen op 14 juli 2015; 

 

7. Gelet op de evaluatie van de beveiliging van de Politie Regio Turnhout van 23 juni 2015, ontvangen op 29 

juni 2015 en de evaluatie van VLABEL van 2 juni 2015, ontvangen op 29 juni 2015; 

 

8. Gelet op de bijkomende informatie opgevraagd bij en bezorgd door VLABEL; 

 

9. Gelet op de bespreking van het dossier op de vergadering van de VTC van 29 juli 2015; 

 

10. Beslist op 29 juli 2015 als volgt: 

 

II. ONDERWERP EN CONTEXT VAN DE AANVRAAG 

 

11. De Vlaamse Belastingdienst verzorgt sedert 2011 de inning van de verkeersbelastingen. De reglementering 

dienaangaande is opgenomen in de Vlaamse Codex Fiscaliteit. 

 

12. Specifiek voor de vrachtwagens is een regelgevend kader uitgewerkt waarbij de houder van het 

inschrijvingsbewijs (de belastingplichtige) in de mogelijkheid is om zijn vrachtwagen(s) in- en uit te schrijven in de 

daarvoor voorziene registers bij de Vlaamse Belastingdienst. 

 

13. Concreet houdt dit in dat een vrachtwagen, van zodra deze gebruikt wordt op de openbare weg in 

Vlaanderen, een aangifte moet gebeuren bij de Vlaamse Belastingdienst, en dat wanneer het voertuig niet meer 

wordt gebruikt in België, of een andere economische noodwendigheid zich voordoet, deze aangifte ook naar keuze 

van de belastingplichtige kan worden stopgezet. Dit systeem is wettelijk voorzien en laat fiscale optimalisatie van een 

wagenpark toe. 

 

14. Vanzelfsprekend is de nood aan handhaving in een dergelijk systeem een belangrijke vereiste wil men 

vermijden dat onrechtmatige stopzettingen gebeuren met het oog op ontduiking van de fiscale regels, of dat een 

aangifte überhaupt niet wordt ingediend. 

 

15. VLABEL beschikt hiertoe reeds over verscheidene controleteams die controles op de openbare weg 

uitvoeren. Deze teams maken gebruik van een eigen ANPR-systeem (automatische nummerplaatherkenning), en 
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hebben toegang gekregen tot het Weigh in Motion systeem van Wegen en Verkeer1. Gezien het nog steeds een zeer 

partieel controlenetwerk is dat op die manier werd opgezet, bestaat de behoefte om dit netwerk verder te verfijnen. 

Er worden immers redelijk wat voertuigen aangetroffen die niet in orde zijn. 

 

16. De politie regio Turnhout beschikt over een fijnmazig netwerk van camera’s voor de uitvoering van hun 

opdracht. 

 

17. De bewegingen die deze ANPR camera’s detecteren worden in hun geheel ingeladen in een databank en 

gedurende 30 dagen bewaard. 

 

18. Deze bewaarde gegevens kunnen een nuttige bijdrage leveren aan de mogelijkheden inzake handhaving 

waarover VLABEL op dit moment beschikt. VLABEL heeft immers op basis van eigen gegevens zicht op alle 

vrachtwagens die een inschrijving bij de Dienst Inschrijvingen Voertuigen (DIV) hebben, en weet ook welke van die 

vrachtwagens toch geen actieve inschrijving hebben in de registers voor de betaling van de verkeersbelasting voor 

vrachtwagens. (geen aangifte gedaan) 

 

19. Hoewel dit gebrek aan inschrijving op zich geen reden tot penalisatie of regularisatie is, zal de situatie 

juridisch wel tot handhaving moeten leiden wanneer een dergelijke vrachtwagen toch (en dus zonder geldige 

aangifte) wordt aangetroffen op de openbare weg. 

 

20. VLABEL creëert voor de controle op deze vrachtwagens een lijst met nummerplaten die géén geldige 

aangifte hebben in de daartoe voorziene registers bij VLABEL, terwijl ze evenmin zijn vrijgesteld van de belasting om 

een of andere reden. (blacklist) 

 

21. VLABEL wenst op periodieke wijze een blacklist over te maken aan de politiezone, die vervolgens niet meer 

doen dan verifiëren of één of meerdere van de overgemaakte nummerplaten kunnen worden teruggevonden in hun 

databank. 

 

22. Van de vrachtwagens waarvoor het onderzoek een positief resultaat geeft, worden de gegevens van deze 

registratie overgemaakt aan VLABEL, die vervolgens zelf alle nodige informatie heeft om de betrokkene aan te 

schrijven en desgevallend te penaliseren. Deze gegevens zijn datum, uur en plaats van registratie en het bewijs van 

rijden (foto).  

 

 

                                                      

 

 

1 In het dossier VTC/M/2014/07 werd de aanvraag on de beelden van de ANPR camera’s en de overzichtscamera’s van het Weigh In 
Motion systeem van het agentschap Wegen en Verkeer (AWV) te gebruiken zonder voorwerp verklaard omdat VLABEL enkel 
gebruik maakt van de infrastructuur van AWV. 
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III. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG 

 

A. ONTVANKELIJKHEID 

 

23. Het betreft gegevens van belastingplichtigen zoals gedefinieerd in het decreet. In hoofdorde gaat dit om 

ondernemingen. Uitzonderlijk kunnen ook natuurlijke personen die een zelfstandige activiteit uitvoeren en hiervoor in 

het bezit zijn van een vrachtwagen vallen onder het toepassingsgebied van het decreet. De persoon wordt 

ondermeer geïdentificeerd op basis van de nummerplaat (zie onder B.2.1. voor een volledig overzicht van de 

gegevens). 

 

24. In casu betreft het dus een latere verwerking van gegevens die informatie bevatten omtrent een 

geïdentificeerde natuurlijke persoon. Deze gegevens kunnen dus als persoonsgegevens in de zin van artikel 1, §1, 

WVP, gekwalificeerd worden. 

 

25. Aangezien deze persoonsgegevens op een geautomatiseerde wijze worden verwerkt, is de WVP van 

toepassing2. 

 

26. Overeenkomstig artikel 8, eerste lid, van het e-govdecreet vereist elke elektronische mededeling van 

persoonsgegevens door een instantie3 een machtiging van de VTC, tenzij de elektronische mededeling van gegevens 

al onderworpen is aan een machtiging van een ander sectoraal comité, opgericht binnen de Commissie voor de 

Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. 

 

27. De persoonsgegevens worden opgevraagd bij VLABEL. VLABEL werd opgericht als een intern verzelfstandigd 

agentschap zonder rechtspersoonlijkheid binnen het Vlaams ministerie van Financiën en Begroting bij besluit van de 

Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot oprichting van het agentschap Vlaamse Belastingdienst. VLABEL is dus een 

                                                      

 

 

2 Art. 3, §1 WVP. 
3 Het begrip ‘instantie’ wordt gedefinieerd in artikel 2, 10°, van het decreet als: “een instantie, vermeld in artikel 4, §1, van het 
decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur”. 
Art. 4. § 1. Dit decreet is van toepassing op de volgende instanties : 
1° het Vlaams Parlement en de eraan verbonden instellingen; 
2° de diensten, instellingen en rechtspersonen die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest; 
3° de gemeenten en de districten; 
4° de provincies; 
5° de andere gemeentelijke en provinciale instellingen, met inbegrip van de verenigingen zonder winstoogmerk waarin één of meer 
gemeenten of de provincies minstens de helft van de stemmen in één van de beheersorganen heeft of de helft van de financiering 
voor haar rekening neemt; 
6° de verenigingen van provincies en gemeenten, bedoeld in de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales, en de 
samenwerkingsvormen zoals geregeld in het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
7° de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, hierna O.C.M.W.'s te noemen, en de verenigingen, bedoeld in hoofdstuk 12 
van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende O.C.M.W.'s; 
8° de polders, bedoeld in de wet van 3 juni 1957 betreffende de polders, en de wateringen, bedoeld in de wet van 5 juli 1956 
betreffende de wateringen; 
9° de kerkfabrieken en de instellingen die belast zijn met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten; 
10° alle andere instanties binnen het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap. 
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instantie, vermeld in artikel 4, §1, 2°, decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en 

vallen dus onder het toepassingsgebied van artikel 8 van het e-govdecreet. 

 

28. De VTC is derhalve bevoegd om voorliggende machtigingsaanvraag te behandelen. 

 

29. Er is ook de gegevensstroom vanuit de politiezone regio Turnhout naar VLABEL met de camerabeelden. De 

VTC is echter niet bevoegd voor deze stroom omdat politiezones niet onder het decreet openbaarheid van bestuur 

vallen en bijgevolg niet onder het toepassingsgebied van artikel 8 van het e-govdecreet. Dit werd gesteld door de 

Vlaamse Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie4 op basis van de 

organieke bevoegdheid van de federale wetgever inzake de geïntegreerde politiediensten.5 

 

 

B. TEN GRONDE 

 

B.1. FINALITEITSBEGINSEL 

 

30. Artikel 4, §1, 1°, WVP, stelt dat iedere verwerking van persoonsgegevens eerlijk en rechtmatig moet zijn. Dit 

houdt in dat iedere gegevensverwerking dient te gebeuren op een transparante wijze en mits naleving van het recht. 

Overeenkomstig artikel 4, §1, 2°, WVP, dienen persoonsgegevens voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en 

gerechtvaardigde doeleinden te worden verkregen en mogen zij niet verder worden verwerkt op een wijze die, 

rekening houdende met alle relevante factoren, met name de redelijke verwachtingen van de betrokkene en met de 

toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, onverenigbaar is met die doeleinden. De VTC onderzoekt hierna 

de verschillende aspecten van dit finaliteitsbeginsel. 

 

Oorspronkelijk doeleinde van de gegevensverwerking: 

31. Het doeleinde waarvoor VLABEL de gegevens gebruikt is het innen van belastingen (onroerende voorheffing, 

planbatenheffing, erfbelasting, registratierechten, leegstandsheffingen, verkeersbelastingen).  

 

32. De wettelijke basis voor die oorspronkelijke gegevensverwerking is de autonome belastingbevoegdheid van 

het Vlaams Gewest op grond van artikel 170, §2 van de Belgische Grondwet. 

                                                      

 

 

4 Als antwoord op een vraag van de VTC (mail beroepsinstantie dd. 30 juni 2014). 
5 Zie ook F. SCHRAM, "De federale wet van 5 augustus 2006 betreffende de toegang van het publiek tot milieu-informatie: ook voor 
lokale besturen van belang", Tijdschrift voor Gemeenterecht 2007, 56 – 62, waarin gesteld wordt dat het Vlaams 
openbaarheidsdecreet niet van toepassing is op de politiezones.  
De federale commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten heeft zich al meermaals bevoegd verklaard voor de 
eengemeentepolitiezones op basis van de federale openbaarheidswetgeving van 12 november 1997. Voor de 
meergemeentepolitiezones gelden (alleen) artikel 32 van de Grondwet en de wet van 5 augustus 2006 inzake de toegang tot milieu-
informatie. 
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33. De bevoegdheid van het Vlaams Gewest (VLABEL) om belastingen te innen is gebaseerd op: 

- Bijzondere Wet tot hervorming der instellingen dd. 8/08/1980 (B.S. 15/08/1980) 

- Bijzondere Wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten dd. 16/01/1989, onder meer 

artikel 3, 10°, 11° en 12°. (B.S. 17/01/1989), zoals gewijzigd door de Bijzondere Wet van 13/07/2001 tot 

herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten, onder meer 

artikel 5, 5°. (B.S. 03/08/2001): 

“Art. 3. Volgende belastingen zijn gewestelijke belastingen : 

[…] 

10° de verkeersbelasting op de autovoertuigen; 

[…].” 

- Vlaamse Codex Fiscaliteit, TITEL II, hoofdstuk 13  (onderzoek en controle) 

- Vlaamse Codex Fiscaliteit, TITEL II, hoofdstuk 2 (verkeersbelasting) 

 

34. De bevoegdheid van VLABEL werd geregeld in het besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het 

agentschap Vlaamse Belastingdienst van 11 juni 2004. VLABEL is belast met de uitvoering van het beleid inzake 

Vlaamse fiscaliteit. Ze is een beleidsuitvoerende entiteit die instaat voor: 

• Inning en invordering, met inbegrip van de inkohiering en de bezwaarafhandeling, van de Vlaamse 

belastingen 

• Uitoefening van de fiscale controle van deze belastingen 

• Invordering van niet fiscale schuldvorderingen voor het Vlaams Gewest en de instellingen die eronder 

ressorteren 

• Inning van retributies en bijzondere (sector-)bijdragen 

• Leveren van de vereiste beleidsgerichte input aan het departement Financiën en Begroting 

• Uitreiken van attesten voor fiscale vrijstellingen en verminderingen 

 

35. De creatie van een blacklist vereist verscheidene acties van een dossierbehandelaar bij VLABEL. Na het 

wegfilteren van de voertuigen die niet behoren tot de doelgroep wordt het restant opgenomen in een excel-bestand. 

Dit bestand bevat een lijst met nummerplaten en de basiskenmerken van het voertuig. (merk type omschrijving)  

 

Doeleinde van de verdere verwerking: 

 

36. Het doeleinde van de verdere verwerking is in dit geval het uitvoeren van een verzoek tot informatie van 

VLABEL. Het bestand van VLABEL wordt overgemaakt aan de politiezone en vervolgens wordt de lijst met 

nummerplaten vergeleken met de geregistreerde voertuigen in het bestand van de politiezone. Wanneer de 

nummerplaat zowel in de lijst van VLABEL als in het bestand van de politiezone wordt aangetroffen, wordt een 

samenvatting van de voertuigbeweging afgedrukt en fysiek overgemaakt aan VLABEL. Deze documenten bevatten 
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naast de datum en uur van de geregistreerde beweging en de nummerplaat van het voertuig, ook een foto als bewijs 

dat inderdaad dit voertuig met deze nummerplaat werd geregistreerd op de openbare weg. 

 

37. Eenmaal de fysieke documenten bij VLABEL aankomen wordt een a posteriori controle uitgevoerd om na te 

gaan wat de aard van de overtreding is, en wie de betrokken belastingplichtige is, wat uiteindelijk tot gevolg heeft 

dat een proces-verbaal wordt opgemaakt door VLABEL en dit aan de betrokken belastingplichtige wordt toegestuurd. 

 

38. De VTC is van oordeel dat het doeleinde in randnummer 36 e.v. welbepaald en uitdrukkelijk omschreven is 

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

 

39. Aangaande de vereiste van verenigbaarheid met het oorspronkelijk doeleinde, wijst de VTC erop dat de 

geplande verwerkingen, mogelijk gedeeltelijk bestaan uit latere verwerkingen van gegevens die oorspronkelijk voor 

andere doeleinden werden verwerkt. De rechtmatigheid van deze latere verwerkingen is aldus afhankelijk van hun 

verenigbaarheid met de oorspronkelijke verwerking. 

 

40. Overeenkomstig artikel 4, §1, 2°, WVP, mogen persoonsgegevens immers niet verder worden verwerkt op 

een wijze die, rekening houdende met alle relevante factoren, met name de redelijke verwachtingen van de 

betrokkene en met de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, onverenigbaar is met die doeleinden. 

 

41. Uitgaande van het oorspronkelijke doeleinde van de gegevensverwerking, namelijk de inning van de 

verkeersbelasting voor vrachtwagens door VLABEL, kunnen de betrokken personen verwachten dat hun gegevens 

worden meegedeeld aan een politiezone in het kader van de handhaving van deze belastingplicht die specifiek te 

maken heeft met aanwezigheid op de openbare weg. 

 

42. Er kan dus geoordeeld worden dat het doeleinde van de latere verwerking verenigbaar is met dat van de 

oorspronkelijke verwerking. 

 

43. De wettelijke basis van deze regeling werd reeds vermeld in de vorige paragrafen. Het toekomstige doel is 

rechtmatig te noemen. 

 

44. Niettemin moet wel rekening gehouden worden met de belangen van de betrokkenen. Vandaar dat de 

vereisten van transparantie en beveiliging een doorslaggevende rol spelen (zie onder B.3 en B.5) 
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B.2. PROPORTIONALITEITSBEGINSEL 

 

B.2.1. Aard van de gegevens 

 

45. Overeenkomstig artikel 4, §1, 3°, WVP, moeten persoonsgegevens toereikend, terzake dienend en niet 

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

 

46. De mededeling door VLABEL van de volgende gegevens wordt gedaan: 

 

 

47. Het betreft een nieuwe gegevensstroom. 

 

48. Op basis van de hierboven geanalyseerde elementen kunnen de gegevens worden beschouwd als 

toereikend, terzake dienend en niet overmatig voor het doeleinde, vermeld in randnummer 36 e.v. 

 

B.2.2. Bewaringstermijn van de gegevens 

 

49. 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. 

 

50. De gegevens worden enkel gebruikt voor verwerking blacklist, en niet verder opgeslagen. 

 

51. De VTC kan akkoord gaan met deze bewaartermijn. 

 

B.2.3. Frequentie van de toegang 

 

52. Men vraagt de gegevens periodiek op. 

Samen met de politiezone moet onderzocht worden welke de meest optimale manier en frequentie is om data uit te 

wisselen. Eenmaal de burgers weten dat er op gecontroleerd wordt verwacht men een gedragsaanpassing. Vanaf 

dan is het slechts periodiek en in functie van de beschikbare middelen dat er wordt gecontroleerd. In dit kader wordt 

er gedacht dat Vlabel wekelijks een ‘black list’ zou aanleveren met daarop een bijgewerkte lijst van potentiele niet-

geautomatiseerde voertuigen (NVG) zonder aangifte. 

Nummerplaat. 
De nummerplaat van de trekker van de vrachtwagen. Teneinde een belastbaar voertuig te kunnen 

identificeren, en een controle op foute registraties 
te kunnen doen. 

Merk en Type van het voertuig 

Postcode en naam van de gemeente van inschrijving  
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53. De VTC kan akkoord gaan met deze frequentie.  

 

B.2.4. Duur van de machtiging 

 

54. De mededeling van de gegevens wordt gevraagd voor onbepaalde duur. Het betreft een concrete 

toepassing van de controle- en handhavingsmogelijkheden waarover de Vlaamse Belastingdienst beschikt in het 

kader van de verkeersbelasting voor vrachtwagens. Deze regelgeving is voor onbepaalde duur ingevoerd. Het 

verzoek tot machtiging wordt eveneens voor onbepaalde duur gevraagd. 

 

55. De VTC gaat akkoord met deze duur. 

 

B.2.5. Bestemmelingen en/of derden waaraan gegevens worden meegedeeld 

 

56. De gegevens worden meegedeeld aan een enkele interne gebruiker bij de politiezone. 

 

 

B.3. TRANSPARANTIEBEGINSEL  

(artikelen 4, §1, 1°, en 9 tot 15bis, WVP) 

 

57. Artikel 9 WVP voorziet in een verplichting tot informatie van de betrokken personen van wie 

persoonsgegevens worden gebruikt. 

 

58. Indien de verantwoordelijke voor de verwerking de gegevens niet rechtstreeks bij de betrokkene heeft 

verkregen, kan evenwel op deze informatieverplichting een uitzondering worden gemaakt indien de registratie of de 

verstrekking van de persoonsgegevens verricht wordt met het oog op de toepassing van een bepaling 

voorgeschreven door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie. Op grond van artikel 9, §2, 2e lid, b), 

WVP is in een dergelijke situatie een vrijstelling van informatieplicht van kracht. Deze vrijstelling neemt echter niet 

weg dat de VTC er zich kan van vergewissen of er passende waarborgen worden voorzien voor de bescherming van 

de rechten van de betrokkenen. 

 

59. De aanvragers geven aan dat er aangifte zal worden gedaan van de gegevensverwerking en dat de 

betrokken belastingplichtigen een P.V. ontvangen waarin de overtreding wordt beschreven. Hierin wordt de plaats, 

datum en aard van de overtreding beschreven. 

 

60. De VTC kan vraagt dat in de communicatie met de betrokkenen de verplichte vermeldingen van artikel 9 

WVP worden opgenomen. Het is ook aangewezen dat zowel VLABEL als de politiezone op de meest gepaste pagina’s 
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van hun respectievelijke websites de verplichte vermeldingen van artikel 9 opnemen en daarbij verwijzen naar deze 

machtiging. 

 

 

B.4. EXTERNE VERWERKERS EN DIENSTENINTEGRATOREN 

 

61. Voor geen van de partijen wordt een externe verwerker aangeduid.  

 

 

B.5. BEVEILIGING 

 

62. Het veiligheidsbeginsel voor de verwerking van persoonsgegevens, bepaald in artikel 16 WVP, verplicht de 

verantwoordelijke voor de verwerking tot het nemen van de passende technische en organisatorische maatregelen 

om de gegevens die hij verwerkt te beschermen en zich te wapenen tegen afwijkingen van het doeleinde. Het 

passend karakter van deze veiligheidsmaatregelen hangt enerzijds af van de stand van de techniek en de hiermee 

gepaard gaande kosten, en anderzijds van de aard van de te beschermen gegevens en de potentiële risico’s. 

 

63. Wat betreft beveiliging beschikt VLABEL alsook de politiezone over alle noodzakelijke infrastructuur. 

(mail/ftp). Er wordt evenwel geen directe connectie tussen beide informatica-systemen opgezet, noch wordt een 

elektronische gegevensuitwisseling via webservices voorzien. Het gaat in casu over een beperkt aantal voertuigen 

waardoor een dure ontwikkeling op het vlak van ICT zo veel als mogelijk wordt vermeden. Hoewel het gaat om een 

structurele gegevensuitwisseling waarvoor een continue behoefte verantwoordbaar is, valt het in de lijn van een 

normaal verwachtingspatroon dat eenmaal deze controleactie wordt opgestart, de doelgroep zich in belangrijke mate 

opnieuw in regel zal stellen. De herhaalde controles zijn dus niet eenmalig op te zetten, maar de behoefte varieert in 

functie van de mate waarin de doelgroep zich regulariseert. 

 

64. VLABEL beschikt over afgeschermde email, er kan geëncrypteerd worden, ze hebben een FTP-server waar 

we via kunnen werken. De politiezone Turnhout heeft geen FTP hebben, maar kan dat desgevallend ook opzetten. 

Er zijn alleen voor de moment geen concrete afspraken gemaakt. 

 

65. De VTC vraagt dat de nodige beveiligingsmaatregelen worden genomen voor de gegevensoverdracht. 
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5.1. Op het niveau van de aanvrager 

 

66. De politiezone regio Turnhout heeft een veiligheidsconsulent aangesteld. De politiezone heeft aangegeven 

alle in het formulier evaluatie beveiliging vermelde maatregelen te hebben uitgevoerd met inbegrip van het opmaken 

van een informatieveiligheidsplan. 

B.5.2. Op het niveau van de instantie die de gegevens zal doorgeven 

 

67. Er werd een nieuwe veiligheidsconsulent aangesteld voor VLABEL. De identiteit werd nog niet meegedeeld 

aan de VTC. 

 

68. Het veiligheidsbeleid van VLABEL werd al onderzocht door het sectoraal comité van de sociale zekerheid en 

de gezondheid.6 Volgens het formulier evaluatie beveiliging werd het laatst bijgewerkt op 22 oktober 2012. 

 

 

  

                                                      

 

 

6 Beraadslaging nr. 12/071 van 4 september 2012 met betrekking tot de mededeling van bepaalde persoonsgegevens aan het 
agentschap Vlaamse Belastingdienst. 
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IV. BESLUIT 

 

69. De VTC machtigt VLABEL om de gevraagde persoonsgegevens mee te delen aan de politiezone regio 

Turnhout voor de doelstelling, zoals vermeld in randnummer 36 e.v. en onder de voorwaarden vermeld in deze 

machtiging en onder voorwaarde dat enkel de in randnummer 22 vermelde gegevens aan VLABEL worden bezorgd 

en enkel in het kader van de vermelde doelstelling. 

 

70. VLABEL en de politiezone regio Turnhout nemen de gevraagde maatregelen inzake transparantie vermeld 

onder punt B.3 en delen deze aan de VTC mee tegen 31 oktober 2015. 

 

71. VLABEL deelt de identiteit van de nieuwe informatieveiligheidsconsulent mee aan de VTC uiterlijk tegen 31 

oktober 2015. 

 

72. VLABEL en de politiezone Turnhout delen de genomen maatregelen inzake beveiliging van de 

gegevensoverdracht mee aan de VTC vooraleer de overdracht plaatsvindt. 

 

73. VLABEL deelt de wijzigingen die gepland zijn aan het project tijdig mee aan de VTC, zodat de bestaande 

machtiging zo nodig kan aangepast worden of kan besloten worden dat nieuwe machtigingen moeten worden 

gevraagd. 

 

 

De Voorzitter, 

 

Willem Debeuckelaere 


