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VOORWOORD

Het jaar 2013 is voor de Vlaamse-Toezichtcommissie al bij al een vrij rustig jaar geweest. Maar niet zo
voor gegevensbescherming of privacy. Het was het jaar van Snowden, van de aanhoudende stroom
van onthullingen, van steeds meer informatie, steeds fijnmaziger inzicht in de werking en het
concept van de verwerkingen van inlichtingen voor Nationale veiligheid en internationaal belang……
En hoewel de schijnwerpers vooral op de NSA waren gericht werd het ook gaandeweg duidelijk dat
tal van staten en organisaties er niet voor terugschrikken om op grootschalige manier allerlei
informatie en communicatie te “oogsten”. Ook wanneer daar misdrijven zoals illegaal afluisteren of
hacking voor nodig zijn. Allemaal ver van het bed van de gewone sterveling of administratie, ware
het niet dat daardoor pijnlijk scherp wordt aangetoond hoe bepaalde technieken onze eigen
informatie kwetsbaar maken : cloud is er zo ééntje. Maar er is uiteraard meer : encrypteren of niet,
de bescherming van de authentieke bron, de unieke identificator... Of misschien nog fundamenteler :
big data bijvoorbeeld. Is dit overigens niet de basisfilosofie van Prism en andere gelijkaardige
programma’s : we verzamelen zoveel mogelijk informatie, meer nog, alle mogelijke en onmogelijke
informatie. We vertrouwen er dan op dat met de ons nu ter beschikking staande algoritmes en ander
schoons uit het groeiend aanbod van de data science ervoor gezorgd kan worden dat we de
spreekwoordelijke naald uit de hooibergen kunnen halen. Van proportionaliteit is er niet de minste
sprake meer. Doelgerichtheid mag ook al op de schop. Fundamentele uitgangspunten van het
bestaande privacyrecht worden door deze techniek meedogenloos onderuit gehaald.
Deze evolutie heeft er wel voor gezorgd dat meer aandacht dan voordien gaat naar de wijze waarop
informatie wordt behandeld, beschermd. Veiligheid is steeds een belangrijk element geweest voor
gegevensbescherming. Het is door het Snowden-effect nog maar eens prominent in de etalage gezet.
Voor de werking van de VTC heeft dat concreet voor gevolg dat het aspect informatieveiligheid
belangrijk (-er) wordt. Aandacht dus voor de “veiligheidsconsulent” zoals die werd ingesteld door het
e-govdecreet van 19 juli 2008. De laatste jaren is steeds duidelijker geworden dat een performante
gegevensbescherming maar kan bereikt worden wanneer mensen zich op het terrein kunnen
inzetten om dat waar te maken. En daar speelt die veiligheidsconsulent een essentiële rol in. Niet
alleen om privacy waar te maken maar ook om een efficiënte en performante verwerking mogelijk te
maken. Veiligheid is niet alleen privacybescherming maar zorgt er ook voor dat moeizaam
opgebouwde gegevens niet verdwijnen of vervuild, gecorrumpeerd, onbruikbaar gemaakt worden.
De veiligheidsconsulent zorgt ook voor orde in de informatiehuishouding.
Maar daarmee is de kous niet af : om die bescherming te realiseren ontbrak eigenlijk nog een “sterke
arm” die remediërend en desnoods corrigerend kon optreden. Wat kon die Vlaamse toezichthouder
doen wanneer een verwerker in de fout ging ? Eigenlijk niet bijzonder veel. Misschien beroep doen
op de federale broer die toch iets in de wet had staan waarop een onderzoek kon gegrond worden
en met wat goede wil, en wat munitie uit artikel 28 van de privacyrichtlijn EU 48/95, kon er sturend
worden opgetreden. Maar zoals in eerdere jaarverslagen aangehaald stond het de decreetgever van
meet af aan wel voor ogen om die Toezichtcommissie te wapenen. Het Vlaamse parlement heeft, op
initiatief van haar Voorzitter, bij decreet van 6 december 2013, het e-govdecreet van 19 juli 2008
aangevuld met de artikelen 12/1 tot en met 12/05. Daarmee is een belangrijke stap gezet in het
uitwerken van een Vlaams e-government. Het kan de slagkracht en het gezag van de commissie enkel
maar ten goede komen. Het schept ook meer duidelijkheid over de bevoegdheid en de macht van de
Vlaamse Toezichtcommissie, haar leden en secretariaat. Daarmee is een stuk gewapend bestuur in
het Vlaamse gegevensbeschermingsrecht ingebracht. Maar met zoiets moet men steeds voorzichtig
en spaarzaam omgaan. De realiteit op het terrein leert ons immers dat net voor de bestuurders van

alle entiteiten van die Vlaamse administraties niet steeds meteen haalbaar is om aan alle
voorwaarden van wet, decreet of veiligheidsvereisten te voldoen. Zelfs met goede wil en duidelijke
intenties ontbreekt het soms aan middelen, mensen en ervaring om daaraan tegemoet te komen.
In 2013 heeft de Vlaamse Toezichtcommissie het initiatief genomen om het brede onderwijsveld
rond de tafel te brengen om te proberen de informatieveiligheid op de sporen te brengen. Er was
immers herhaaldelijk vastgesteld dat voor vele onderdelen van deze wijdvertakte wereld het eigenlijk
ontbrak aan een duidelijke en werkbare veiligheidspolitiek. Waar op het bestuursniveau van
departement en agentschappen er de nodige mensen en procedures voorhanden waren, bleek dat
niet steeds zo te zijn op het terrein zelf. Het gaat soms ook over zeer grote verschillen, zowel over als
in elk van de netten. Nochtans is de verwerking van de persoonsgegevens van wie voor en in het
onderwijs werkt en studeert belangrijk : er is niet alleen het volume (we zitten er allemaal wel voor
wat gegevens in ...) maar ook de “gevoeligheid” van de informatie : resultaten, evaluaties,
examenvragen, tuchtonderzoek, gezondheidsgegevens…. Uit de aard zelf van de werking en missie
van het onderwijs is het evident dat tal van persoonsgegevens worden verwerkt. Rond de tafel was
er de vaststelling dat er nog veel te doen was en dat het géén evidente opgave was om daarmee
meteen hoge standaarden in te scoren. Maar het blijft voor de Vlaamse Toezichtcommissie een
belangrijk aandachtspunt. Al groeit ook het besef dat voor een dergelijke belangrijke inhaalbeweging
ook de energie en de middelen moeten worden vrijgemaakt om het ook waar te maken. Dat geldt
voor het onderwijs maar evenzeer voor de plaatselijke besturen die op dat vlak ook nog heel wat
werk aan de winkel hebben.
Daarmee moge ook duidelijk zijn dat voor de komende werkjaren de schaduw van Snowden en de
zijnen de veiligheidsproblematiek niet heeft verdonkermaand maar wel degelijk in het licht heeft
gezet. Het gaat dan niet om grootse intelligence horror stories, ver van ons bed, maar wel om de
inzet op informatieveiligheid van persoonsgegevens van u en ik. En daar gaat het voor de Vlaamse
Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer om. We moeten ons eigen
informatiepotje koken.

Willem Debeuckelaere
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OVER DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE
De Vlaamse Toezichtcommissie werd opgericht bij decreet
van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke
gegevensverkeer, het e-govdecreet.
De Vlaamse Toezichtcommissie is een onafhankelijke
instelling die de Vlaamse overheid ondersteunt bij de
naleving van de wet van 8 december 1992 tot bescherming
van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de
verwerking van persoonsgegevens, de privacywet. Ze werkt
conform de privacywet en staat in voor het toezicht en
eventuele machtiging van de uitwisseling en/of
interconnectie van persoonsgegevens door de Vlaamse
overheidsinstanties alsook voor de uitgaande stromen van
persoonsgegevens naar andere overheden of de private
sector.
Sinds het begin van 2010 is de Vlaamse Toezichtcommissie
operationeel.

Bevoegdheden en taken van de Vlaamse Toezichtcommissie volgens het
e-govdecreet
ART. 11, §1
“De toezichtcommissie verleent, op verzoek of op eigen initiatief, advies aan het Vlaams Parlement,
de Vlaamse Regering, de instanties en belanghebbenden over de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer in het kader van dit decreet en de uitvoeringsbepalingen ervan.
De toezichtcommissie verleent in overeenstemming met artikel 8 machtigingen voor de elektronische
mededeling van persoonsgegevens binnen zestig dagen na de aanvraag en mits alle daartoe
noodzakelijke gegevens aan de toezichtcommissie zijn meegedeeld. De machtigingen die de
toezichtcommissie verleent, zijn openbaar.
De toezichtcommissie brengt jaarlijks bij het Vlaams Parlement schriftelijk verslag uit over de
vervulling van haar opdrachten gedurende het voorbije jaar, met inbegrip van aanbevelingen voor de
toepassing van dit decreet. Het verslag van de toezichtcommissie wordt door het Vlaams Parlement
openbaar gemaakt.
De voorzitter van de toezichtcommissie kan al dan niet op eigen verzoek op elk moment door het
Vlaams Parlement worden gehoord.”
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ART. 8
“De elektronische mededeling van persoonsgegevens door een instantie vereist een machtiging van
de toezichtcommissie of van een kamer van de toezichtcommissie als vermeld in artikel 10, § 1, tenzij
de elektronische mededeling van die gegevens al onderworpen is aan een machtiging van een ander
sectoraal comité, opgericht binnen de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer.
Voor ze haar machtiging geeft, gaat de toezichtcommissie na of de elektronische mededeling in
overeenstemming is met de privacywet, dit decreet en de uitvoeringsmaatregelen ervan en met de
reglementaire bepalingen met het oog waarop de mededeling gewenst wordt. De toezichtcommissie
kan in haar machtiging de wijze van elektronische mededeling en de voorwaarden voor de
elektronische mededeling bepalen.”

Huishoudelijke reglement van de Vlaamse Toezichtcommissie
De werking van de Vlaamse Toezichtcommissie is vastgelegd in het huishoudelijk reglement dat door
het Vlaams Parlement met eenparigheid van stemmen is bekrachtigd op de plenaire vergading van
23 juni 2010. U kan het reglement vinden op de website van de Vlaamse Toezichtcommissie.

Bestuursplan van de Vlaamse Toezichtcommissie
Het bestuursplan van de Vlaamse Toezichtcommissie werd door de leden van de Vlaamse
Toezichtcommissie goedgekeurd op de vergadering van 17 november 2010.
Bij het uitschrijven van het bestuursplan waarin volgens het klassiek stramien de visie, de missie, de
strategische en operationele doelstellingen worden aangegeven, is de Vlaamse Toezichtcommissie
uitgegaan van de wettelijke en reglementaire bepalingen die aan de grondslag liggen van haar
bestaan. U kan het bestuursplan vinden op de website van de Vlaamse Toezichtcommissie.

Missie en visie
VISIE
De Vlaamse Toezichtcommissie wil garanties bieden aan de burgers voor een veilige
verwerking van persoonsgegevens door de Vlaamse overheidsinstanties, met respect voor
de persoonlijke levenssfeer.

MISSIE
De Vlaamse Toezichtcommissie wil een toezicht houden op alle huidige
gegevensverwerkingen binnen de Vlaamse overheidsinstanties.
Hiertoe wil zij al deze stromen gemachtigd zien, zodat de Vlaamse overheidsinstanties aan
de burger het vertrouwen in het behoud van vrijwaring van zijn fundamentele rechten
kunnen garanderen.
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Een goede taakverdeling en samenwerking met de Commissie voor de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer en haar sectorale comités is onontbeerlijk voor een kwaliteitsvolle
dienstverlening. Bovendien hebben deze laatste een uitgebreide beschikbare know how, die de
Vlaamse Toezichtcommissie kan benutten bij het uitbouwen van haar eigen specialisatie.

Daarnaast heeft de Vlaamse Toezichtcommissie de ambitie haar specialisatie zodanig uit te bouwen
en naar buiten te brengen dat zij door instanties als het Vlaams Parlement of de Vlaamse Regering
wordt gevraagd adviezen of aanbevelingen te formuleren inzake materies van e-government en
privacy.

Kerntaken en strategie
In het bestuursplan worden de kerntaken en strategie van de Vlaamse Toezichtcommissie uitgediept.
De Vlaamse Toezichtcommissie heeft zes kerntaken.


verstrekken van machtigingen voor gegevensuitwisseling in de gevallen waarin
persoonsgegevens worden meegedeeld door de Vlaamse overheidsinstanties, in de gevallen
waarin de machtiging niet kan worden verstrekt door een sectoraal comité van de Commissie
voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer



verlenen van adviezen en aanbevelingen



behandelen van informatievragen van burgers en ondernemingen



jaarlijks verslag uitbrengen bij het Vlaams Parlement



permanente, structurele samenwerking met de Commissie voor de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer en, via de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer, met haar sectorale comités



verrichten van toezicht, gericht op permanente verbetering.

Met betrekking tot deze zes kernopdrachten is de strategie erop gericht de uitbouw van de
dienstverlening en de taakinvulling zodanig te verrichten dat de Vlaamse Toezichtcommissie handelt
volgens volgende principes en als algemeen erkend wordt als:


een evenwichtig machtigingverlener en een deskundig raadgever: met een proactieve,
adviserende en sensibiliserende houding



een efficiënte hulpverlener: met een geïntegreerde dienstverlening over de
privacybeschermende organen heen met een “one-stop-shopping”



een professionele organisatie: met o.m. een bestuursplan, een procesplanning met
voortdurende opvolging, met een opvolging van haar omgeving



een transparante organisatie: zowel over de inhoudelijke aspecten als over de interne
werking, ten aanzien van Vlaams parlement en de Vlaamse overheidsinstellingen, de
Vlaamse provincies en de Vlaamse gemeenten
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een betrouwbare partner: samenwerking met de stakeholders, gericht op voldoende
bekendheid en goede samenwerking, met gebruik van bestaande samenwerkingsverbanden



toezichthouder: door het verrichten van controles, gericht op een permanente verbetering

Samenstelling van de Vlaamse Toezichtcommissie in 2013
Voorzitter
Dhr. Willem Debeuckelaere

Voorzitter van de Commissie voor de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer

Effectieve leden
Dhr. Frank Robben
Dhr. Frank Schuermans
Dhr. Hans Graux
Dhr. Marc Nyssen
Dhr. Geert Mareels

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Jurist
Informaticus
Beroepservaring persoonsgegevens

Plaatsvervangende leden
Mevr. Anne Vander Donckt
Dhr. Peter Poma
Dhr. Rudy Trogh
Dhr. Frankie Schram
Dhr. Serge Vermeir
Dhr. Marc Vael

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Jurist
Informaticus
Beroepservaring persoonsgegevens

Samenstelling van het secretariaat in 2013
Mevr. Caroline Vernaillen
Mevr. Anne Teughels

Adviseur
Adviseur
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KNELPUNTEN
KNELPUNTEN REEDS AANGEHAALD IN HET JAARVERSLAG 2010:
Vraag naar overgangsbepalingen bestaande overdrachten persoonsgegevens
Aangezien de voorgestelde overgangstermijn reeds ruim verstreken is (zie vorige jaarverslagen),
wordt de vraag ernaar als niet meer opportuun ervaren. De betrokken instanties hebben intussen al
de tijd gehad om zich in regel te stellen en de Vlaamse Toezichtcommissie gaat er van uit dat deze
die dat nog niet gedaan hebben, dat alsnog zo snel mogelijk doen.

Bevoegdheidsafbakening tussen de Vlaamse Toezichtcommissie en de Commissie voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer en haar sectorale comités
Het principe van de regels inzake de bevoegdheidsverdeling tussen de Vlaamse Toezichtcommissie
en de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL) vertrekt van de
gegevensbron (artikel 8 van het e-govdecreet).
Wordt de gegevensbron beheerd door een federale overheidsinstantie, dan behoort de
gegevensuitwisseling tot de bevoegdheid van het bevoegde sectorale comité binnen de CBPL. Dit zal
in vele gevallen het Sectoraal comité voor de Federale Overheid zijn.
Wordt de gegevensbron beheerd door een Vlaamse overheidsinstantie, dan behoort de
gegevensuitwisseling tot de bevoegdheid van de Vlaamse Toezichtcommissie.
Op het principe welke instantie de gegevensbron beheert, zijn een aantal uitzonderingen. Deze
uitzonderingen worden bepaald door de specifieke aard van bepaalde gegevens.
RESULTAAT IN 2011
Er zijn geen bevoegdheidsconflicten geweest in de letterlijke zin, maar het is niet altijd even
gemakkelijk gebleken te bepalen wie bevoegd is voor welke gegevensstroom omdat de
bevoegdheidsbepalingen ingewikkeld zijn.
Er wordt al gezocht naar een vlotte doorstroming van de dossiers van de Vlaamse
Toezichtcommissie, die intussen meer en meer als aanspreekpunt voor de Vlaamse instanties
fungeert, naar de sectorale comités zodat de aanvragers zo snel mogelijk hun dossier behandeld zien.
Behalve het hoger genoemde KB, zou de privacywet moeten worden aangepast om de aanvang van
behandelingstermijnen te laten aansluiten.
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RESULTAAT IN 2012
In 2012 is het bij dezelfde situatie gebleven. Vanuit de Vlaamse Toezichtcommissie is daarbij de
suggestie gekomen om de wetgeving in die zin te wijzigen dat wanneer een aanvraag zowel
betrekking heeft op een specifieke gegevensstroom als op het gebruik van het rijksregisternummer,
het gebruik van het rijksregisternummer mee gemachtigd zou worden door de Vlaamse
Toezichtcommissie of het bevoegde sectorale comité, naargelang wie bevoegd is voor de andere
gegevens dan het rijksregisternummer.
RESULTAAT IN 2013
In 2013 waren er nog geen wijzigingen. In 2014 werd de wetgeving wel aangepast. Dit zal worden
besproken in het jaarverslag van 2014.

De toezichtsbevoegdheid werd niet geregeld
Alhoewel er in de memorie van toelichting bij het e-govdecreet wordt verwezen naar de controletaak
van de Vlaamse Toezichtcommissie, was er decretaal niets geregeld.

RESULTAAT IN 2011
Na de hoorzitting in het Vlaams Parlement werd door het kabinet van de bevoegde Vlaamse minister
aan de Vlaamse Toezichtcommissie de mogelijkheid geboden om het e-govdecreet aan te vullen met
toezichtsbepalingen. Er werden door de Vlaamse Toezichtcommissie ontwerpbepalingen opgesteld
die als amendement zouden toegevoegd worden aan het ontwerp van VDI-decreet, wat uiteindelijk
niet is gebeurd.
RESULTAAT IN 2012
Tijdens het gesprek met de heer Peumans, voorzitter van het Vlaams Parlement, op 12 november
2012 werd door de Vlaamse Toezichtcommissie gesignaleerd dat er nog geen gevolg werd gegeven
aan het voorontwerp van de Vlaamse Toezichtcommissie. De heer Peumans heeft dan beslist om het
tekstvoorstel te laten indienen door het Vlaams Parlement, wat in 2013 gedaan werd.
RESULTAAT IN 2013
Bij decreet van 6 december 2013 (decreet houdende wijziging van het decreet van 18 juli 2008
betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, wat de vaststelling van de toezicht- en
handhavingsbevoegdheden van de Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke
gegevensverkeer betreft) werden aan de Vlaamse Toezichtcommissie de gewenste toezicht- en
handhavingsbevoegdheden toegekend. Deze kunnen uitgeoefend worden door de leden en het
secretariaat. Het decreet werd gepubliceerd op 14 januari 2014 en is in werking getreden op 24
januari 2014.
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KNELPUNT VASTGESTELD OP BASIS VAN DE WERKING IN 2011:
informatieveiligheid lokale besturen
In 2011 is de Vlaamse Toezichtcommissie bewust naar de lokale besturen gestapt om hen in te
lichten over de privacywetgeving en de werking van de Vlaamse Toezichtcommissie. Bij die contacten
is duidelijk gebleken dat het informatieveiligheidsbeleid in de meeste gemeenten zeer beperkt of
zelfs onbestaande is. De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de
Vlaamse Toezichtcommissie hebben het initiatief genomen om, samen met de Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid (KSZ), minimale veiligheidsnormen op te stellen voor de lokale besturen. Deze
normen moeten de lokale besturen helpen bij het opstellen van een veiligheidsbeleid. De inspiratie
voor de minimale veiligheidsnormen werd gevonden in het model van de KSZ dat voor de OCMW’s
bestaat. De OCMW’s staan veel verder in het informatieveiligheidsbeleid en meer samenwerking
tussen OCMW en gemeente op ICT-vlak dringt zich op. Het model werd in 2012 in een eerste versie
goedgekeurd.
RESULTAAT IN 2012
De informatieveiligheid van de Vlaamse steden en gemeenten is nog altijd een knelpunt. De
bewustwording omtrent de nood aan maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens en
informatie binnen de lokale besturen is nog steeds niet doorgedrongen. In vele lokale besturen is er
zelfs geen sprake van een begin van informatieveiligheid. Nochtans zorgt de nog steeds groeiende
informatiseringsgolf, zoals het gebruik van e-loketten door gemeenten, voor veiligheidsrisico’s.
Ingrijpende initiatieven zijn aangewezen.
RESULTAAT IN 2013
Slechts een paar steden hebben in 2013 aan de Vlaamse Toezichtcommissie een adviesvraag
voorgelegd voor de aanstelling van een informatieveiligheidsconsulent. In 2013 werd wel vastgesteld
dat er bij verschillende instanties, zoals provincies, steden, samenwerkingsverbanden tussen
gemeenten,… nagedacht wordt over manieren om de, vooral kleinere gemeenten te ondersteunen.
Dit werd evenwel nog niet concreet gemaakt. In 2014 werden ter ondersteuning van de lokale
overheden tal van initiatieven genomen. Deze zullen nader worden besproken in het jaarverslag van
2014.

KNELPUNT VASTGESTELD OP BASIS VAN DE WERKING IN 2012:
cloudcomputing
De Vlaamse Toezichtcommissie werd in 2012 voor het eerst geconfronteerd met vragen over
cloudcomputing. Daarbij is het vooral opgevallen dat er bij de Belgische overheden en meer specifiek
de Vlaamse Overheid geen beleid is ter zake, laat staan een uniform beleid. Sommige instanties zijn
heel terughoudend, enkele zijn al op de – financieel en technisch zeer aantrekkelijke – kar van de
private cloud gesprongen. De recente schandalen inzake het optreden van de Amerikaanse
inlichtingendiensten in combinatie met het ontbreken van richtlijnen vanuit zowel de bevoegde
Europese instellingen, de privacycommissie als de Vlaamse beleidsmakers, maken het voor de
Vlaamse Toezichtcommissie moeilijk om gepast te reageren. In de verschillende contacten van de
Vlaamse Toezichtcommissie waar het onderwerp ter sprake werd gebracht, hebben de medewerkers
van de Vlaamse Toezichtcommissie gewezen op de gevaren voor de bescherming van de
persoonsgegevens en de privacy en ook meer algemeen voor alle vertrouwelijke informatie.
Duidelijke richtlijnen zijn evenwel dringend nodig vooraleer er onherstelbare acties worden genomen
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richting cloud. De mogelijkheid van een overheidscloud voor de Vlaamse instanties moet zeker
verder onderzocht worden.
RESULTAAT IN 2013
De VTC heeft geen weet van richtlijnen die zouden gegeven zijn en evenmin van een onderzoek naar
de mogelijkheid van een Vlaamse overheidscloud. De Vlaamse Toezichtcommissie is van mening dat
dit zeker voor de instanties waar er een duidelijk informatieveiligheidsprobleem is, zoals de lokale
overheden en de onderwijsinstellingen een – minstens gedeeltelijke – oplossing zou zijn.

NIEUW KNELPUNT VASTGESTELD OP BASIS VAN DE WERKING IN 2013:
informatieveiligheid in het onderwijs
Bij het verlenen van een machtiging gaat de Vlaamse Toezichtcommissie na of de betrokken
instanties een veiligheidsconsulent hebben aangesteld en een schriftelijk veiligheidsplan hebben
opgesteld. Zo niet, dan wordt dit als voorwaarde in de beraadslagingen opgenomen.
Ook voor de onderwijsinstellingen werden deze voorwaarden verbonden aan het verlenen van een
machtiging. In de machtigingen VTC nr. 03/2012 van 14 maart 2012, nr. 12/2012 van 25 juli 2012 en
nr. 23/2012 van 17 oktober 2012 werden m.b.t. de informatieveiligheid in de scholen van het basisen secundair onderwijs volgende voorwaarden opgelegd:
“De VTC bepaalt dat AgODi, haar een concreet stappenplan voorlegt met prioriteiten en realistisch
tijdskader m.b.t. het invoeren van een veiligheidsbeleid en veiligheidsplan bij de onderwijsinstellingen
tegen 1 november 2012.
De VTC bepaalt dat AgODi, haar tegen 1 november 2012 een lijst bezorgt van de kandidaatveiligheidsconsulenten van alle onderwijsinstellingen.
De VTC stelt dat deze machtiging van rechtswege wordt opgeschort op 1 november 2012 voor de
onderwijsinstellingen die op dat moment geen kandidaat-veiligheidsconsulent hebben aangeduid en
meegedeeld aan AgODi.”
Bij brief van 21 december 2012 stelt AgODi het volgende: “(…) het sensibiliseren van de scholen
efficiënter kan gebeuren via de bestaande kanalen. In eerste instantie zijn het GO! en de
koepelorganisaties de meest aangewezen partners om de scholen aan te spreken en mede te
ondersteunen in het uitbouwen van een informatieveiligheidsbeleid.”
Daarop heeft de Vlaamse Toezichtcommissie op 20 maart 2013 een overleg georganiseerd met
AgODi, GO! en de verschillende onderwijskoepels. Op dit overleg werd afgesproken dat AgODi wil
meewerken aan een informatieveiligheid in de scholen, maar dat de specifieke invulling hiervan moet
gebeuren door het GO! en de koepels met respect voor de eigenheid van elke doelgroep. De mate
waarin de informatieveiligheid al vorm heeft aangenomen verschilt tussen de organisaties. Het GO!
staat hierbij al het verst en kan dienen als voorbeeld voor de onderwijskoepels. De VTC gaat akkoord
om de voorwaarden, zoals opgelegd in de machtigingen nr. 03/2012 (randnummers 64, 66, 68-70)
van 14 maart 2012, nr. 12/2012 (randnummers 98, 100, 106-108) van 25 juli 2012 en nr. 23/2012
(randnummers 55, 57, 60-62) van 17 oktober 2012, aan te passen en de opgelegde termijn te
verlengen. De volgende voorwaarden worden geformuleerd in de machtiging VTC nr. 11/2013 van 17
april 2013:
“ De VTC bepaalt dat GO! en elke onderwijskoepel van het basis en secundair onderwijs haar tegen
eind september 2013 een algemeen plan van aanpak bezorgt omtrent de uitrol van een
veiligheidsbeleid.
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De VTC bepaalt dat GO! en elke onderwijskoepel van het basis en secundair onderwijs haar tegen eind
juni 2014 een concreet stappenplan bezorgt met concrete maatregelen van informatieveiligheid.
De VTC bepaalt dat deze machtiging geldt voor een periode tot 31 juli 2014.”
De VTC stelt vast dat zij eind september 2013 enkel een stappenplan heeft ontvangen van GO!. VSKO
bezorgde eveneens een algemeen stappenplan dat nog verder geconcretiseerd dient te worden. In
het voorjaar van 2014 ontving de VTC ook plannen van aanpak van het provinciaal onderwijs.
Knelpunt blijft het gemeentelijk onderwijs. De VTC is van oordeel dat het uittekenen van een
informatieveiligheidsbeleid ook op dit niveau cruciaal is. Zij zal ook in 2014 hier de nadruk op leggen.
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REALISATIE VAN DE DOELSTELLINGEN

De strategische doelstellingen 2010-2015, opgenomen in het bestuursplan, betreffen
1. De machtiging
2. Het advies en de aanbeveling
3. Het kenniscentrum
4. De proactieve communicatie
5. De samenwerking
6. Het toezicht

De volgende operationele doelstellingen werden geformuleerd:
1. Uitbouw van de opdracht inzake machtigingen
2. Uitbouw van de opdracht inzake advies en de aanbeveling
3. Uitbouw van kenniscentrum
4. Uitbouw van een proactief communicatiebeleid
5. Uitbouw van de opdracht inzake samenwerking
6. Uitbouw van toezicht

Op de volgende pagina’s wordt de realisatie van de operationele doelstellingen overlopen.
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1. Uitbouw van de opdracht inzake machtigingen
In 2013 werden 48 machtigingsaanvragen behandeld door de Vlaamse Toezichtcommissie.
Hierna wordt per machtiging een overzicht gegeven met een omschrijving van het kader van de
machtigingsaanvraag, de bedoelde gegevensstroom, de aanduiding van de persoonsgegevens daarin
en de beslissing met de op te volgen voorwaarden en het gevolg dat daaraan gegeven werd. In dit
overzicht wordt de Vlaamse Toezichtcommissie aangeduid als VTC.
Om meer inzicht te geven aan de burgers van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, worden de
machtigingen die in 2013 werden verleend gebundeld voor categorieën van personen.
Dit zijn voor 2013:
• landbouwers
• leerlingen, studenten en cursisten
• jongeren
• inburgeraars en anderstaligen
• sociale huurders
• personen met een handicap en zorgbehoevenden
• werkzoekenden en tewerkgestelden
• overheidspersoneel en algemeen
Binnen deze categorieën wordt in de mate van het mogelijke nog een verdere opdeling gemaakt
volgens de volgende doeleinden van de opvraging van de gegevens:
•
•
•

beleid, communicatie en sensibilisatie
wetenschappelijk en statistisch onderzoek
dossierbehandeling

In 2011 waren de mobile mapping dossiers, zijnde de dossiers inzake de toegang tot de mobile
mapping beelden van het AGIV, prominent aanwezig. In 2013 werden slechts 5 dergelijke dossiers
behandeld, waaronder 3 verlengingen. We vermelden deze eerst omdat ze niet onder de vermelde
indeling vallen.
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Gebruik van mobile mapping beelden

•

Onderwerp

Het mobile mapping beeldmateriaal werd oorspronkelijk verzameld in het kader van een project tot
het opstellen van een verkeersbordendatabank voor Vlaanderen in opdracht van de Afdeling Beleid
Mobiliteit en Verkeersveiligheid van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (Departement
MOW). Voor het opstellen van deze online verkeersbordendatabank voor Vlaanderen werd om de 5
meter op alle Vlaamse wegen (gewestwegen en gemeentewegen) een 360°-foto gemaakt.
In opdracht van het Departement MOW werd het beeldmateriaal verzameld door het Nederlandse
bedrijf Cyclomedia. Cyclomedia blijft eigenaar van de gegevens, het Agentschap voor Geografische
Informatie Vlaanderen (AGIV) en het Departement MOW hebben een eeuwigdurend gebruiksrecht.
Sedert 1 februari 2012 werd door het AGIV (de verantwoordelijke voor de verwerking van de mobile
mapping beelden) een nieuwe hostingovereenkomst afgesloten met de Vlaamse Instelling voor
Technologisch Onderzoek (VITO).

•

Gegevens

De mobile mapping beelden werden verzameld op de openbare weg in Vlaanderen. Aan deze
beelden wordt een geografische referentie gekoppeld, zodat de beelden van een bepaalde plaats
kunnen worden opgezocht via lokalisering op kaart. Op een aantal van deze beelden komen
toevallige voorbijgangers voor, huizen met eventueel een zichtbaar huisnummer, auto’s met een
leesbare nummerplaat, … . Bepaalde beelden kunnen dus informatie bevatten omtrent een
geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Deze gegevens kunnen dus als
persoonsgegevens in de zin van artikel 1, §1, WVP, gekwalificeerd worden en bijgevolg moet de
verwerking van deze gegevens voorafgaand worden gemachtigd door de VTC.
De 360°-foto’s hebben na verwerking, door onder meer gebruik te maken van GPS-correcties,
volgende eigenschappen:
- 360° beeldhoek met hoge resolutie (0,075° per pixel), overeenkomend met 13 mm op 10 m
afstand;
- hoge kwaliteit (naadloos, parallaxvrij, exact gecorrigeerd voor scheefstand);
- hoge nauwkeurigheid van de georeferentie (positie 0,1 m, oriëntering 0,1°);
- goed gedefinieerde, bekende beeldgeometrie;
- beschikbaarheid van metadata;
- resolutie en kleurdiepte.
Per panoramische foto worden volgende gegevens (metadata) opgeslagen:
 fotoID: uniek identificatiegegeven van de foto;
 x en y-coördinaten (Lambert 72);
 z-waarden (TAW + hoogte camera t.o.v. grondvlak);
 heading en deviation (correcties op horizontale en verticale posities van foto);
 recorddate (datum + uur opname).
Deze beeldinformatie kan per foto worden opgevraagd (met uitzondering van heading en deviation).
Informatie in verband met het tijdstip van de opname is waardevolle informatie voor bijv. stedelijke
diensten. Ook de juiste positiebepaling van de foto is noodzakelijk voor de juiste lokalisatie van de
foto en nauwkeurige metingen.
De mobile mapping beelden zullen ter beschikking worden gesteld via beveiligde toegang. Een
fysische overdracht van de beelden op drager wordt niet voorzien. De beelden opvragen kan via 2
mogelijkheden:
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- Via een viewer:
Voor de niet-GIS-gebruikers die de mobile mapping beelden doorgaans willen raadplegen om deze
beelden te bekijken (enkel visualisatie) werd een gebruiksvriendelijke viewer ontwikkeld die
raadpleegbaar is via het internet. Ook via de geo-loketten van het AGIV is het opvragen van de
mobile mapping beelden mogelijk. Met deze internettoepassingen kan men op een eenvoudige
manier de 360°-foto’s opvragen. Op een kaart met luchtfoto’s of via een adres-zoekfunctie kan men
de locatie aanduiden die men wil visualiseren en de bijbehorende 360°-foto’s komen te voorschijn.
Binnen deze foto kan men de omgeving verkennen door te roteren. Is een volgende foto toch meer
geschikt, dan kan men deze eveneens aanklikken. Het AGIV stelt de software en beelden rechtstreeks
vanaf een server toegankelijk. Een gebruikersnaam en paswoord zijn wel noodzakelijk om de foto’s
op te vragen. De paswoorden worden toegekend door het AGIV.
- Via tools binnen GIS/CAD-systeem:
Er wordt toegang voor GIS/CAD-gebruikers georganiseerd via de ontwikkeling van tools die de mobile
mapping beelden kunnen integreren in de GIS-software van de gebruiker. De integratie in een GISsoftware biedt grote mogelijkheden naar inventarisatie en digitalisering van objecten die op de
mobile mapping beelden zichtbaar zijn. De GIS-software kan de beelden via een webservice
(netwerkdienst) via internet opvragen. Om privacyredenen zullen ook hier de beelden enkel online te
raadplegen zijn via geautoriseerde registratie en worden deze niet fysisch doorgegeven.

Machtiging VTC nr. 06/2013 van 13 februari 2013

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) om de
mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van de stad Gent - brandweer.
Het AGIV, dat het beeldmateriaal reeds ter beschikking stelt in het kader van de
verkeerbordendatabank en andere goedgekeurde machtigingen, stelt voor om deze toegang uit te
breiden naar Stad Gent - Brandweer als deelnemer van GDI-Vlaanderen ter uitvoering van de taken
van de brandweer van preplanning, dispatching en noodplanning.

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend.
De VTC machtigt het AGIV de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen voor de doeleinden,
vermeld in deze machtiging e.v. onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging.

Machtiging VTC nr. 18/2013 van 12 juni 2013

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag tot verlenging van de machtiging VTC nr. 34/2011 voor het meedelen van
mobile mapping beelden door het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV)
aan het agentschap Inspectie RWO.
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In de machtiging VTC/34/2011 werd de termijn beperkt tot 1 juli 2013 voor de taken die betrekking
hebben op individuele dossiers omdat er een evaluatie zou kunnen gebeuren.
De reden voor deze beperking werd beschreven bij de beoordeling van de proportionaliteit:
“De VTC wijst er op dat de beelden niet altijd actueel zullen zijn, wat de aanvrager zelf ook al heeft
gesteld, en dat enkel een zicht van de straatzijde wordt geboden. De beelden kunnen gebruikt worden
om verplaatsingen te vermijden, doch zullen wellicht slechts als indicatief beschouwd worden voor
een situatie ter plaatse. Er moet er daarbij gewezen worden dat de taken geïndividualiseerde dossiers
van natuurlijke personen kunnen betreffen én controletaken zijn die toch meer risico’s inhouden voor
de privacy dan andere waarbij mobile mapping beelden worden gebruikt. Het lijkt gepast om de
toepassing daarvan te evalueren binnen een bepaalde termijn en daarom maar een tijdelijke
machtiging te geven.

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt het AGIV de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen voor de taken die
betrekking hebben op individuele dossiers vanaf 1 juli 2013, onder de voorwaarden vermeld in de
machtiging VTC/34/2011.
Inspectie RWO verwittigt de VTC als er een relevante wijziging is in het gebruik van de beelden voor
de hier bedoelde taken en bezorgt tegen 1 januari 2018 een nieuw verslag van het gebruik van de
beelden bij deze taken aan de VTC zodat er een evaluatie kan gebeuren. Dit verslag moet minstens
de volgende elementen bevatten:
uitleg over hoe en met welke regelmaat de beelden gebruikt werden voor de verschillende
taken;
de logginggegevens afgetoetst aan de behandelde dossiers zodat kan vastgesteld worden dat
enkel beelden over de dossiers werden opgevraagd;
een evaluatie van het nut van het gebruik van de beelden voor de verschillende taken;
de klachten of bedenkingen die geuit werden met betrekking tot het gebruik van de beelden.
Gelijkaardige informatie over het gebruik van de beelden bij andere taken kan ook in dit verslag
worden opgenomen.
•

Opvolging voorwaarden

De termijn voor het voldoen aan de voorwaarde is nog niet verstreken.

Machtiging VTC nr. 19/2013 van 12 juni 2013

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag tot verlenging van de machtiging VTC nr. 13/2011 voor het meedelen van
mobile mapping beelden door het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV)
aan de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).
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In de machtiging VTC/13/2011 werd de termijn beperkt tot 1 juli 2013 voor de taken die betrekking
hebben op individuele dossiers omdat er een evaluatie zou kunnen gebeuren.

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt het AGIV de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen voor de taken die
betrekking hebben op individuele dossiers vanaf 1 juli 2013, onder de voorwaarden vermeld in de
machtiging VTC/13/2011.
De VLM verwittigt de VTC als er een relevante wijziging is in het gebruik van de beelden voor de hier
bedoelde taken en bezorgt tegen 1 januari 2018 een nieuw verslag van het gebruik van de beelden
bij deze taken aan de VTC zodat er een evaluatie kan gebeuren. Dit verslag moet minstens de
volgende elementen bevatten:
uitleg over hoe en met welke regelmaat de beelden gebruikt werden voor de verschillende
taken;
de logginggegevens afgetoetst aan de behandelde dossiers zodat kan vastgesteld worden dat
enkel beelden over de dossiers werden opgevraagd;
een evaluatie van het nut van het gebruik van de beelden voor de verschillende taken;
de klachten of bedenkingen die geuit werden met betrekking tot het gebruik van de beelden.
Gelijkaardige informatie over het gebruik van de beelden bij andere taken kan ook in dit verslag
worden opgenomen.
•

Opvolging voorwaarden

De termijn voor het voldoen aan de voorwaarde is nog niet verstreken.

Machtiging VTC nr. 20/2013 van 12 juni 2013 betreffende verlenging van de machtiging VTC
nr. 11/2011 van 18 mei 2011 voor het meedelen van mobile mapping beelden door het Agentschap
voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) aan het agentschap Landbouw en Visserij.

•

Onderwerp

In de machtiging VTC nr. 11/2011 van 18 mei 2011 werd de termijn beperkt tot 1 juli 2013 voor de
taken die betrekking hebben op individuele dossiers omdat er een evaluatie zou kunnen gebeuren.
De reden voor deze beperking werd beschreven bij de beoordeling van de proportionaliteit:
“Het gebruik van de mobile mapping beelden is niet voor alle taken even relevant omdat de
informatie niet altijd voldoende actueel is en het gebruik van de mobile mapping beelden zal vaak
toch moeten aangevuld worden door een plaatsbezoek. Afgewogen tegenover de zeer geringe
inbreuk op de privacy, is het gebruik wel proportioneel te noemen. Hierbij moet toch een
voorbehoud gemaakt worden voor de taken die geïndividualiseerde dossiers betreffen – in het
bijzonder controletaken en vergelijkbare taken - omdat deze meer risico’s inhouden voor de privacy.
Het lijkt gepast om de toepassing daarvan te evalueren binnen een bepaalde termijn en dus slechts
een tijdelijke machtiging te verlenen.”
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•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt het AGIV de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen voor de taken die
betrekking hebben op individuele dossiers vanaf 1 juli 2013, onder de voorwaarden vermeld in de
machtiging VTC nr. 11/2011 van 18 mei 2011.
De VTC bepaalt dat het ALV haar verwittigt als er een relevante wijziging is in het gebruik van de
beelden voor de hier bedoelde taken en bezorgt tegen 1 januari 2018 een nieuw verslag van het
gebruik van de beelden bij deze taken aan de VTC zodat er een evaluatie kan gebeuren. Dit verslag
moet minstens de volgende elementen bevatten:
uitleg over hoe en met welke regelmaat de beelden gebruikt werden voor de verschillende
taken;
de logingegevens afgetoetst aan de behandelde dossiers zodat kan vastgesteld worden dat
enkel beelden over de dossiers werden opgevraagd;
een evaluatie van het nut van het gebruik van de beelden voor de verschillende taken;
de klachten of bedenkingen die geuit werden met betrekking tot het gebruik van de beelden.
Gelijkaardige informatie over het gebruik van de beelden bij andere taken kan ook in dit verslag
worden opgenomen.

•

Opvolging voorwaarden

Machtiging VTC nr. 35/2013 van 11 september 2013
•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) om de
mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van het Gemeentelijk Autonoom Parkeerbedrijf
Antwerpen (GAPA).
Omwille van de grote waarde van dit beeldmateriaal voor het uitvoeren van de wettelijk vastgelegde
taken wenst het GAPA toegang te verkrijgen tot het mobile mapping beeldmateriaal dat werd
verzameld door Cyclomedia in opdracht van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en
opgenomen in kader van het opstellen van een verkeersbordendatabank voor Vlaanderen.

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt het AGIV de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen voor de doeleinden
en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging.
De VTC verzoekt GAPA haar op de hoogte te brengen van de aanstelling van de veiligheidsconsulent
tegen uiterlijk 15 januari 2014. De VTC verzoekt GAPA haar tegen 28 februari 2014 een kopie te
bezorgen van het vernieuwde veiligheidsplan.
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•

Opvolging voorwaarden

GAPA gaat opgenomen worden in de stadsdiensten en heeft voor het informatieveiligheidsbeleid
verwezen naar dat van de stad Antwerpen.
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Persoonsgegevens van landbouwers
Voor beleid, communicatie en sensibilisatie

Beraadslaging VTC nr. 12/2013 van 17 april 2013

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers en ambtenaren
door respectievelijk het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) en het Departement
Landbouw en Visserij (DLV) aan de vzw Vlaams infocentrum land- en tuinbouw (VILT) voor het
verspreiden van een magazine.
DLV is overeenkomstig artikel 4, §1, van het kaderdecreet belast met beleidsondersteunende taken.
Artikel 30 van het organisatiebesluit bepaalt dat de beleidsmatige informatie en communicatie van
het beleidsdomein de taak van een departement zijn.
Het beleidsdomein Landbouw en Visserij werkt op vlak van communicatie niet in een geïsoleerde
context. Een heel aantal andere organisaties richt zich naar dezelfde doelgroepen en/of bereikt met
hun communicatie indirect ook deze doelgroepen. Een van die organisaties is VILT, die instaat voor
de ontsluiting van informatie over land- en tuinbouw naar het grote publiek en die wil sleutelen aan
het imago van de Vlaamse land- en tuinbouw via allerlei projecten en campagnes.
VILT heeft twee eigen gratis publicaties, Landgenoten en Melk & Honing, waarmee het informatie
i.v.m. land- en tuinbouw verspreidt. Bovendien heeft VILT een eigen website (www.vilt.be) en staat
het in voor de opmaak van een dagelijks elektronisch nieuwsoverzicht over de land- en
tuinbouwsector;
VILT ontvangt vanwege de Vlaamse overheid dan ook een jaarlijkse werkingssubsidie. Eén van de
kerntaken waarvoor VILT een subsidie ontvangt is de volgende: door middel van informatie en
communicatie op een onafhankelijke manier bijdragen tot een breed en bestendig draagvlak voor de
Vlaamse land- en tuinbouw. Eén van de instrumenten dat daartoe bijdraagt, is het hogergenoemde
magazine Landgenoten. Dat verschijnt vier keer per jaar op zo’n 48.000 exemplaren. Naast land- en
tuinbouwers, politici, journalisten en andere professioneel actieven in de brede land- en
tuinbouwsector ontvangen ook beleidsmakers gratis dit magazine. In dat kader is VILT met het
Departement Landbouw en Visserij overeengekomen om standaard een gratis abonnement aan te
bieden aan:
1° alle personeelsleden van het Beleidsdomein Landbouw en Visserij;
2° alle land- en tuinbouwers in Vlaanderen.
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•

Gegevens

- naam
- voornaam
- straat
- nummer
- postcode
- gemeente

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt ALV en DLV om de gevraagde persoonsgegevens van de landbouwers en
ambtenaren mee te delen aan VILT voor de doeleinden, voor de duur van de in deze machtiging
vermelde opdracht en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging.
DLV bezorgt de VTC tegen 31 juli 2013 de schriftelijke garanties inzake de overeenkomst met de
externe verwerker en de vertrouwelijke behandeling van de persoonsgegevens door de externe
verwerker.
VILT bezorgt de VTC een veiligheidsplan tegen 31 juli 2013 met daarin ook de maatregelen
beschreven die de onderaannemers nemen.
ALV zorgt er voor dat de gegevens beter beveiligd worden dan met een onversleutelde CD-ROM.

•

Opvolging voorwaarden

Het contract voor het magazine Landgenoten werd eind 2013 stopgezet en het adressenbestand is
daardoor nooit aangeleverd geweest. De machtiging werd dus niet uitgevoerd.

Voor wetenschappelijk en statistisch onderzoek

Beraadslaging VTC nr. 26/2013 van 31 juli 2013

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door de
Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) en
omgekeerd.
Het ALV en de VLM gebruiken een reeks identieke gegevens van landbouwers op basis van
verschillende wetgevingen. In het kader van de administratieve vereenvoudiging is een decreet
goedgekeurd waarbij een gezamenlijke identificatie van landbouwers, exploitanten en exploitaties en
jaarlijks de ruimtelijke registratie van hun percelen (via de eenmalige perceelregistratie - EPR) wordt
opgezet. Beide agentschappen werken in dit kader samen met het oog op een klantgericht imago
naar de burger en sloten hierover een protocolovereenkomst.
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Op basis van het decreet van 22 december 2006 houdende inrichting van een gemeenschappelijke
identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid
en van het landbouwbeleid (hierna EPR-decreet) staat het ALV in voor de identificatie van de
landbouwers, exploitanten en exploitaties en wisselt de identificatiegegevens uit met de VLM.
VLM geeft aan welke door ALV geïdentificeerde landbouwers aangifteplichtig zijn in kader van het
decreet 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door
nitraten uit agrarische bronnen (hierna mestdecreet) .
Om de aangifte administratief te verlichten bereidt ALV daarvoor gepersonaliseerde
verzamelaanvraagformulieren voor en zet deze dossiers ter beschikking voor de individuele
landbouwer via een e-loket of op een papieren aangifte. Deze verzamelaanvraagformulieren worden
verrijkt met gegevens van de VLM. Het betreft gegevens over mestbankaspecten,
beheerovereenkomsten, vergoeding Natuur, derogatie en de ligging in focusgebieden nitraat. Aan de
hand van deze VLM-informatie kan de landbouwer administratief begeleid worden bij het invullen
van het verzamelaanvraagformulier op het ALV-e-loket. De landbouwer vult zijn
verzamelaanvraagformulier in en het ALV stelt de door de landbouwer aangegeven perceelgegevens
ter beschikking van de VLM.

•

Gegevens

Identificatiegegevens van de landbouwers, exploitanten en exploitaties
Unieke landbouwernummer
exploitantnummer
exploitatienummer
Bemestingsprognose
Ingeschatte hoeveelheden nutriënten die landbouwer per perceel kan afzetten op het bedrijf
in de loop van het jaar waarop de verzamelaanvraag betrekking heeft (campagnejaar)
Contractgegevens van de lopende en nieuwe beheerovereenkomsten en
terreincontrolegegevens van de beheerovereenkomsten
De contractgegevens omvatten:
- het landbouwernummer (unieke sleutel)
- subsidiemaatregel (o.a. Niet-kerende bodembewerking, water, directe inzaai, akker of
weidevogelbeheer,…)
- de looptijd van het contract
- de ligging van de nieuwe beheerovereenkomsten (shape-file) met vaste ligging
- de contractoppervlakte
- de start-en stopzettingsdatum
- afmetingen
- berekeningsstatus
- link met de percelen uit de verzamelaanvraag,….
De terreincontrolegegevens omvatten alle gecontroleerde percelen met vaststellingen, de
omvang van de vaststelling, aard van de vaststelling,…
Berekeningsinformatie van de beheerovereenkomsten :
Deze informatie omvat alle berekeningstussenstappen, de toegepaste kortingen en sancties,
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perceelgegevens en oppervlaktes en de betaalde bedragen.
Vergoeding Natuur:
De VLM geeft aan ALV de percelen door waarvoor de vergoeding natuur werd aangevraagd
en goedgekeurd(validatiestatus) en geeft ook mee of het gaat om een perceel gelegen binnen
Natura -2000 gebied (maatregelcode 2.13) of buiten Natura-2000 gebied (maatregelcode
2.12).
Derogatiegegevens
(afwijking van mestafzethoeveelheden)
De VLM levert aan ALV aan welke landbouwers derogatie hebben aangevraagd conform de
juridische bepalingen. Het ALV bezorgt aan VLM op basis van de ingevulde verzamelaanvraag
op welke percelen de landbouwer derogatie zal toepassen alsook de vaststellingen naar
aanleiding van terreincontroles door ALV
Perceelkenmerken in kader van het Mestdecreet
Meedelen van de kenmerken van percelen zoals ligging in kwetsbaar gebied water, kwetsbaar
gebied natuur, gebied met bemestingsuitzondering.
Perceelgegevens
Het ALV levert de door de landbouwer aangegeven perceelinformatie uit de
verzamelaanvraag aan de VLM: (perceelsnr, ligging (grafische gegevens), teelt (hoofd-, vooren nateelt), oppervlakte, bestemming, bijkomende bestemming, erosiegevoeligheid, status
blijvend grasland, status natuurbeheer, status aardappelen en datum ingebruikname ).
Mestbalansgegevens
De VLM levert aan het ALV een lijst van landbouwers waarvan de mestafzetbalans niet in
evenwicht is en dit samen met een aanduiding van hoogte van het onevenwicht
Opslagcapaciteit en veebezetting
De VLM levert aan het ALV de mestopslagcapaciteit en de veebezetting die beschikbaar is op
het bedrijf van de landbouwer op basis van de aangifte die de landbouwer bij de VLM jaarlijks
doet in het kader van het Mestdecreet.
Slibgebruik
De VLM levert aan het ALV de lijst van de slibgebruikers
Melkgift
Het ALV geeft aan de VLM in april een overzicht van de landbouwers die het voorgaande jaar
melk hebben geleverd aan melkerijen.
Het ALV geeft aan de VLM in juni per landbouwer de totale hoeveelheid melk die het vorige
jaar werd geleverd aan de melkerijen, en de hoeveelheid melk die het vorige melkjaar werd
verkocht via thuisverkoop.
Inrichtingsprojecten
Gegevens van de volgende lagen: Laag van compressie, laag blijvend grasland uit de
landbouw en individueel referentieareaal van de betrokken landbouwers
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•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend.
De VTC machtigt VLM om de gevraagde persoonsgegevens mee te delen aan ALV en omgekeerd voor
de doeleinden en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging.

Beraadslaging VTC nr. 15/2013 van 12 juni 2013

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het
Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) en de Vlaamse Landsmaatschappij (VLM) aan de
Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) van de FOD Economie in het kader
van statistisch onderzoek naar de steun voor plattelandsontwikkeling.
De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) heeft de verantwoordelijkheid
voor de nationale statistieken en is ook belast met de productie van Europese statistieken. De
basisopdracht van de ADSEI bestaat dus uit het verzamelen, verwerken en verspreiden van
pertinente, betrouwbare en geduide cijfergegevens over de Belgische samenleving. De aanvraag
heeft betrekking op het verzamelen van persoonsgegevens van landbouwers voor het verwerken tot
statistische informatie betreffende steun voor plattelandsontwikkeling.
Het plattelandsbeleid is op Europees niveau geregeld en wordt op het niveau van de lidstaten verder
uitgevoerd. In Vlaanderen situeert het plattelandsbeleid zich binnen het beleidsdomein Landbouw en
Visserij. Dit resulteert in de opmaak van een zevenjarig Vlaams Programmadocument voor
Plattelandsontwikkeling (PDPO).
Per steunmaatregel is in het PDOP bepaald welke de bevoegde autoriteit is die de steunmaatregel
beheert. Afhankelijk van de maatregel is het Agentschap Landbouw en Visserij (ALV) of de Vlaamse
Landmaatschappij (VLM) de bevoegde autoriteit. De gegevens worden door ADSEI gekoppeld aan de
persoonsgegevens van de landbouwers die het ADSEI verkrijgt van het ALV op basis van de
machtiging van de VTC nr. 28/2011 van 20 juli 2011; nl. de identificatiegegevens en de
perceelsgegevens van de landbouwers bekomen via de verzamelvraag. Het landbouwernummer is de
unieke sleutel waarmee deze koppeling kan gemaakt worden.

•

Gegevens

Identificatiegegevens van de landbouwer: landbouwernummer;
De landbouwer heeft gedurende een periode van drie jaar die telkens eindigt op 31 december van
het
enquêtejaar steun gekregen voor één of meerdere van volgende maatregelen inzake van
plattelandsontwikkeling:
Gebruik van adviesdiensten ja/neen
Modernisering van landbouwbedrijven ja/neen
Verhoging van de toegevoegde waarde van land- en bosbouwproducten ja/neen
Voldoen aan op communautaire regelgeving gebaseerde normen ja/neen
Deelname door landbouwers aan voedselkwaliteitsprogramma’s ja/neen
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Natura-2000-betalingen voor landbouwgrond ja/neen
Betalingen in het kader van de kaderrichtlijn water ja/neen
Agromilieubetalingen ja/neen
waarvan voor biologische landbouw ja/neen
Dierenwelzijnsbetalingen ja/neen
Diversificatie naar niet-agrarische activiteiten ja/neen
Bevordering van toeristische activiteiten ja/neen

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt de ADSEI de persoonsgegevens te verkrijgen van het ALV en de VLM voor de
doeleinden en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging.
De VTC bepaalt dat de ADSEI haar op de hoogte brengt in geval een wijziging zou plaatsvinden in de
wettelijke regelingen waardoor de kenmerken of steunmaatregelen zouden gewijzigd worden.

•

Opvolging voorwaarden

Er zijn geen wijzigingen in de wettelijke regelingen gemeld.

Beraadslaging VTC nr. 28/2013 van 13 november 2013

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door het
agentschap Landbouw en Visserij (ALV) aan het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek
(ILVO) voor het uitvoeren van beleidsonderbouwend wetenschappelijk onderzoek.
Voorliggende aanvraag betreft het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door het
agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) aan het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek
(ILVO). Het ILVO heeft tot taak het uitvoeren en coördineren van beleidsonderbouwend
wetenschappelijk onderzoek en de daaraan verbonden dienstverlening met het oog op een
duurzame landbouw en visserij in economisch, ecologisch, sociaal en maatschappelijk perspectief.
Hiertoe heeft het ILVO nood aan persoonsgegevens uit de databank van het Geïntegreerd Beheersen Controlesysteem voor de identificatie en registratie van landbouwers en landbouwgronden,
beheerd door het ALV.
De gevraagde gegevens zullen gebruikt worden voor beleidsonderbouwend wetenschappelijk
onderzoek dat ook kan gebeuren door middel van het versturen van enquêtes en het contacteren
van landbouwers om medewerking te vragen aan interviews, focusgroepen en onderzoek op
praktijkbedrijven.
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•

Gegevens

Identificatiegegevens
Landbouwernummer, exploitatienummers per landbouwernummer, huidige status per
landbouwernummer
Ondernemingsnummer, huidige status per ondernemingsnummer per landbouwernummer
Naam van de landbouwer, adresgegevens per landbouwernummer
Postcode, gemeente per landbouwernummer (van correspondentiegegevens)
Postcode, gemeente per exploitatie
Leeftijd landbouwer per landbouwernummer
Rechtsvorm per landbouwernummer

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend.
De VTC machtigt het ALV de persoonsgegevens mee te delen aan het ILVO voor
beleidsonderbouwend wetenschappelijk onderzoek, onder de voorwaarden vermeld in deze
machtiging, en dat het ILVO de concrete enquêtes bezorgt aan de VTC zodat zij indien nodig
opmerkingen omtrent de proportionaliteit kan formuleren.

•

Opvolging voorwaarden

De VTC heeft geen concrete enquêtes ontvangen.

Beraadslaging VTC nr. 29/2013 van 31 juli 2013

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door de Vlaamse
Landmaatschappij (VLM) aan het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) in het
kader van een onderzoek naar huisvestingssystemen van leghennen.
Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) is een intern verzelfstandigd agentschap
zonder rechtspersoonlijkheid. Het ILVO behoort als wetenschappelijke instelling tot het
beleidsdomein Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid.
Het ILVO vraagt een machtiging voor de mededeling door VLM van de contactgegevens van Vlaamse
leghenhouders met meer dan 350 leghennen. De gevraagde gegevens zullen door de eenheid Dier
gebruikt worden voor een enquête onder leghenhouders in Vlaanderen, welke gericht zal zijn op de
verschillende huisvestingssystemen die in bedrijf zijn. Dit naar aanleiding van het verbod op klassieke
batterijkooien sinds 1 januari 2012.
Deze gegevens worden opgevraagd bij VLM, en niet bij bijv. ALV, omdat VLM informatie heeft
aangaande dieraantallen. Dit is van belang omdat het ILVO alleen de gegevens van leghenhouders
met meer dan 350 dieren nodig heeft.
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•

Gegevens

Naam
Adres
Straat
Huisnummer
Postcode
Plaats
Telefoonnummer (vast en evt. mobiel)
Emailadres

•

Beslissing

De VTC machtigt VLM NIET om de gevraagde persoonsgegevens mee te delen aan het ILVO gezien de
inhoud van de enquête.

Beraadslaging VTC nr. 34/2013 van 11 september 2013

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het meedelen van gecodeerde persoonsgegevens van de Belgische
commerciële zeevissers door de dienst Zeevisserij van de afdeling Landbouwen Visserijbeleid
(ALVB) van het departement Landbouw en Visserij aan het Instituut voor Landbouw- en
Visserijonderzoek (ILVO) ter ondersteuning van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid.
Voorliggende aanvraag betreft het meedelen van gecodeerde persoonsgegevens van Belgische
commerciële zeevissers door de dienst Zeevisserij van de afdeling Landbouw- en Visserijbeleid (ALVB)
van het departement Landbouw en Visserij aan het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek
(ILVO). België dient in het kader van de uitvoering van de Data Collectie Framework voor de
European Common Fisheries Policy te kunnen beschikken over de gegevens van de Belgische
commerciële zeevisserij (EU Council Regulation 1543/2000 and Commission Regulations 1639/2001,
1581/2004 en 199/2008). Het ILVO heeft voor de uitvoering van deze verordening het mandaat
gekregen voor het nationaal beleid.
De gegevens worden gebruikt voor extrapolatie van de door ILVO verzamelde gegevens tijdens
bemonsteringen (op zee en op de markt) en surveys. De gegevens worden door ILVO verwerkt in
verschillende rapporten voor Europese instanties.
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•

Gegevens

Logboek data van Belgische vaartuigen
Vaartuig identificatie
Datum
Vistuig
Vissoort
Gewicht
Locatie: Ices Statistical Rectangle / Ices Division
Aantal vis-uren & visdagen
Aantal zee-uren & zeedagen

Verkoopdata van de Belgische vaartuigen
Vaartuig identificatie
Datum
Vistuig
Vissoort
Marktcategorie
Versheidscode
Presentatievorm
Gewicht
Haven verkoop
Algemene vlootdata van de Belgische vaartuigen
Vaartuig identificatie
Lengte
Volume
Vermogen
Begindatum
Einddatum

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend.
De VTC machtigt de dienst Zeevisserij van de afdeling Landbouw- en Visserijbeleid (ALVB) van het
departement Landbouw en Visserij om de gecodeerde persoonsgegevens mee te delen aan het ILVO
voor de doeleinden en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging.

Beraadslaging VTC nr. 38/2013 van 11 september 2013

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door de Vlaamse
Landmaatschappij (VLM) aan het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) in het
kader van een onderzoek naar huisvestingssystemen van leghennen.
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Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) is een intern verzelfstandigd agentschap
zonder rechtspersoonlijkheid. Het ILVO behoort als wetenschappelijke instelling tot het
beleidsdomein Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid.
Het ILVO vraagt een machtiging voor de mededeling door VLM van de contactgegevens van Vlaamse
leghenhouders met meer dan 350 leghennen. De gevraagde gegevens zullen door de eenheid Dier
gebruikt worden voor een enquête onder leghenhouders in Vlaanderen, welke gericht zal zijn op de
verschillende huisvestingssystemen die in bedrijf zijn. Dit naar aanleiding van het verbod op klassieke
batterijkooien sinds 1 januari 2012.
Deze gegevens worden opgevraagd bij VLM, en niet bij bijv. ALV, omdat VLM informatie heeft
aangaande dieraantallen. Dit is van belang omdat het ILVO alleen de gegevens van leghenhouders
met meer dan 350 dieren nodig heeft.
•

Gegevens

Naam
Adres
Straat
Huisnummer
Postcode
Plaats
Telefoonnummer (vast en evt. mobiel)
emailadres

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend.
De VTC machtigt VLM om de gevraagde persoonsgegevens mee te delen aan het ILVO, voor de
doeleinden en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging.

Beraadslaging VTC nr. 44/2013 van 13 november 20133

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor de mededeling van gecodeerde persoonsgegevens van landbouwers
door het agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) aan de provincie Limburg voor de opmaak
van de landbouw- en plattelandskaart van de provincie Limburg.
De provincie Limburg heeft tot taak de opmaak van de landbouw- en plattelandskaart van de
provincie Limburg. Deze opdracht behelst de opmaak van een grote variëteit aan gebiedsdekkende
kaarten voor de provincie Limburg met weergave van socio-economische en landschappelijke
kenmerken en met de weergave van alle functies en ruimteclaims (bv. zonevreemde bedrijvigheid,
beschermde landschappen en voorzieningen als rusthuizen en jeugdhuizen). Specifieke aandacht
gaat ook naar de visualisatie van de landbouw en hun verbredende activiteiten (energieproductie,
plattelandsklassen, enz.) en plattelandstoerisme. Doel van dit alles is de belangrijkste
plattelandskenmerken visueel te vertalen met het oog op een nieuwe Europese programmaperiode
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voor Plattelandsontwikkeling en de uitwerking van een nieuwe provinciale beleidsnota voor het
platteland. De provincie Limburg heeft deze opdracht uitbesteedt aan Antea Group nv.
Hiertoe heeft de provincie Limburg nood aan gecodeerde landbouwgegevens op het niveau van
statistische sector van het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV).

•

Gegevens

De provincie Limburg wenst van het ALV volgende gegevens te verkrijgen:
Lijst van de landbouwexploitaties op het grondgebied van de provincie Limburg: datum: zo
recent mogelijk, 2013, met volgende attributen:
1. adres en/of XY coördinaten
2. gecodeerde landbouwernummer
3. veebeslag (diersoorten)
4. enkel perceel (ja of nee)
5. ondernemingsnummer
Lijst van de landbouwexploitaties op het grondgebied van de provincie Limburg: datum:
vorige jaren, indien beschikbaar, met volgende attributen:
1. adres en/of XY coördinaten
2. gecodeerde landbouwernummer
3. veebeslag (diersoorten)
4. enkel perceel (ja of nee)
5. ondernemingsnummer
Lijst van de landbouwers op het grondgebied van de provincie Limburg
(landbouwbedrijfszetels): datum: zo recent mogelijk, 2013, gekoppeld door anonieme
nummers aan exploitaties met informatie over:
1. juridische bedrijfsvorm;
2. leeftijd bedrijfsleider, indien natuurlijk persoon.
Lijst van zorgboerderijen van de ganse provincie Limburg: datum: zo recent mogelijk: adres
en/of XY coördinaten.
Een lijst van biologische landbouwbedrijven (op basis van certificatie) en te koppelen aan de
anonieme landbouwnummers – (datum, recente + indien mogelijk ook van vorige jaren), voor
de ganse provincie Limburg: adres en/of XY coördinaten.
Het aantal biologisch gehouden dieren per biologisch landbouwbedrijf, gekoppeld aan een
anonieme nummer en gekoppeld aan adres en/of XY coördinaten, voor de provincie Limburg:
adres en/of XY coördinaten.
Landbouwpercelen uit eenmalige perceelsregistratie gekoppeld via anonieme nummer aan
exploitant en vervolgens op zijn beurt gekoppeld aan de landbouwer (landbouwbedrijfszetel),
voor de provincie Limburg.
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•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt de provincie Limburg de gecodeerde persoonsgegevens te verkrijgen voor de
doeleinden en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging.
De machtiging wordt verleend voor een beperkte periode, tot 28 februari 2014.

•

Opvolging voorwaarden

Antea Group bevestigde de VTC dat de gegevens werden vernietigd.

Voor dossierbehandeling

Beraadslaging VTC nr. 21/2013 van 12 juni 2013

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het
agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) aan het departement Landbouw en Visserij (DLV) in
het kader van de biologische landbouw.
Het departement Landbouw en Visserij (DLV) is bevoegd voor het controlesysteem op de biologische
landbouwproductie. Het DLV heeft daarvoor als bevoegde autoriteit controletaken overgedragen aan
controleorganen. De controleorganen worden erkend door de Vlaamse minister, bevoegd voor het
landbouwbeleid en de zeevisserij en treden op als externe verwerker. Om erkend te worden en te
blijven moet een organisatie aan bepaalde voorwaarden voldoen die zijn vastgelegd in de Europese
en de Vlaamse regelgeving. Momenteel zijn in het Vlaamse Gewest de volgende controleorganen
erkend:
•
Certisys bvba;
•
TÜV Nord Integra bvba;
•
Quality Partner nv;
•
Control Union Certifications B.V.
Het DLV staat in voor de supervisie van deze controleorganen. Elke marktdeelnemer die biologische
producten produceert, verwerkt, opslaat of uit een derde land invoert, of die dergelijke producten in
de handel brengt, moet een controleorgaan van zijn activiteit in kennis stellen en moet zijn
onderneming onder controle stellen van een controleorgaan.
Het agentschap Landbouw en Visserij (ALV) is de entiteit binnen de Vlaamse overheid die
verantwoordelijk is voor de identificatie en registratie van de landbouwers en de landbouwgronden
in het GBCS (Geïntegreerd Beheers- en Controlesysteem). Daarnaast staat het ALV ook in voor het
uitbetalen van subsidies in het kader van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid en in het kader van
nationale of regionale wetgeving voor landbouwaangelegenheden. Daarnaast is het ALV, als erkend
betaalorgaan, verplicht om ook subsidies die toegekend worden door andere overheden in het kader
van het GBCS uit te betalen aan de landbouwers (vb. beheerovereenkomsten ingediend bij de
Vlaamse Landmaatschappij, bebossing van landbouwgronden (aanvraag bij Agentschap voor Natuur
en Bos), het uitbetalen van investeringssteun voor een aanvraag tot het VLIF,….
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•

Gegevens

Identificatiegegevens van de landbouwers die in de verzamelaanvraag hebben aangegeven
dat ze de biologische productiemethode toepassen: de naam van de landbouwer, het adres,
het landbouwernummer, de omschakelingsdatum. De unieke sleutel van deze tabel is het
landbouwernummer. Dit nummer wordt gebruikt als sleutel voor de identificatie van de
landbouwers en de percelen.
Perceelsgegevens van de landbouwers die in de verzamelaanvraag hebben aangegeven dat
ze de biologische productiemethode toepassen: onder de perceelsgegevens die worden
doorgegeven vallen onder andere de ligging, de aangegeven oppervlakte, de hoofdteelt, de
nateelt, de voorteelt, de overlapping met het voorbije jaar, …. De opsomming is niet limitatief,
andere en nieuwe attributen van de perceelsregistratie kunnen ook opgevraagd worden
indien dit noodzakelijk is voor de controle.

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt het DLV om de persoonsgegevens van landbouwers te verkrijgen van het ALV voor
de doeleinden en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging.
De VTC wijst erop dat voor de doeleinden 2, 4 en 5, voor het terugbezorgen van de
controleresultaten en facturatiegegevens door de erkende controleorganen aan het ALV en het DLV,
geen machtiging is vereist.
De VTC bepaalt dat het DLV haar een kopie bezorgt van de overeenkomst met de erkende
controleorganen.
•

Opvolging voorwaarden

De VTC ontving tijdig de overeenkomsten met de erkende controleorganen.

Beraadslaging VTC nr. 22/2013 van 12 juni 2013

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het
agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) aan de Algemene Administratie van de Fiscaliteit,
Directie II/3, Sector Directe belastingen in het kader van het onderzoek naar en de controle van de
fiscale toestand van de belastingplichtigen in het kader van steun aan de landbouwsector.
Inzake inkomstenbelastingen is de Algemene Administratie van de Fiscaliteit, Directie II/3, Sector
Directe belastingen (hierna AAFisc.) belast met het onderzoek en de controle van de fiscale toestand
van de belastingplichtigen.
Het ALV is de entiteit binnen de Vlaamse overheid die verantwoordelijk is voor de identificatie en
registratie van de landbouwers en de landbouwgronden in het GBCS (Geïntegreerd Beheers- en
Controlesysteem). Daarnaast staat het ALV ook in voor het uitbetalen van subsidies in het kader van
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het Gemeenschappelijk landbouwbeleid en in het kader van nationale of regionale wetgeving voor
landbouwaangelegenheden. Daarnaast is het ALV, als erkend betaalorgaan, verplicht om ook
subsidies die toegekend worden door andere overheden in het kader van het GBCS uit te betalen aan
de landbouwers (vb. beheerovereenkomsten ingediend bij de Vlaamse Landmaatschappij, bebossing
van landbouwgronden (aanvraag bij Agentschap voor Natuur en Bos), het uitbetalen van
investeringssteun voor een aanvraag tot het VLIF,….
Om de fiscale toestand van de landbouwers te verifiëren heeft de AAFisc. nood aan de gegevens van
de landbouwers die steun hebben ontvangen van het ALV.

•

Gegevens

Identificatiegegevens van de landbouwer:
landbouwernummer;
geboortedatum;
naam en voornaam landbouwer;
straat, huisnummer, postcode en gemeente van de landbouwer;
landcode;
taalcode van de landbouwer: 1=Nederlandstalig, 2=Franstalig, 3=Duitstalig;
aard van de landbouwer: natuurlijk persoon of rechtspersoon;
rijksregisternummer of ondernemingsnummer van de landbouwer.

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend.
De VTC machtigt de Algemene Administratie van de Fiscaliteit, Directie II/3, Sector Directe
belastingen, om de persoonsgegevens van de landbouwers te verkrijgen voor de doeleinden en
onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging.

Beraadslaging VTC nr. 27/2013 van 31 juli 2013

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door de Vlaamse
Landmaatschappij (VLM) aan het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) en omgekeerd in het
kader van de behandeling van dossiers inzake het Vlaamse Landbouwinvesteringsfonds (VLIF).
Uitwisseling NER-gegevens op dossierniveau
Het ALV is het Vlaams agentschap dat instaat voor het verwerken van de steunaanvragen voor
investeringen van landbouwers bij het VLIF (Vlaamse Landbouwinvesteringsfonds). Eén van de
voorwaarden om aanspraak te maken op VLIF steun is dat de landbouwer gedurende 10 jaar over
voldoende nutriëntenemissierechten moet beschikken en dit zowel voor zijn bestaande veestapel als
voor zijn uitbreiding. Momenteel moet de landbouwer een kopie overmaken aan het VLIF van zijn
totaal aantal nutriëntenemissierechten. De nutriëntenemissierechten worden beheerd door VLM.
De VLM kent in het kader van het mestdecreet nutriëntenemissierechten (NER) toe aan
landbouwers. Hiermee verkrijgen de landbouwers het recht om jaarlijks een gemiddeld aantal dieren
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te houden Een landbouwer kan op 2 manieren zijn bedrijf uitbreiden ofwel door
nutriëntenemissierechten –dieren ( NER-D) over te nemen van een andere landbouwer ofwel door
nutriëntenemissierechten-mestverwerking te bekomen na bewezen mestverwerking (NER-MVW). Bij
een overname van NER-D wordt een standaard reductie van 25% toegepast op het aantal
overgenomen NER-D.
Uitwisseling van gegevens over beheerovereenkomsten (BO)
ALV-afdeling Structuur en Investeringen (SI) beoordeelt de ingediende VLIF-steunaanvragen (steun
van het Vlaamse Landbouw InvesteringsFonds) van de landbouwers. Afhankelijk van het type VLIFsteun moet de voorwaarde voor het aanwezig zijn van bepaalde beheerovereenkomsten worden
gecontroleerd voor het toekennen van de VLIF-steun voor specifieke machines voor
landschapsbeheer of voor directe inzaai (gekoppeld aan een beheersovereenkomst). De VLM bezorgt
hiervoor aan ALV de identificatiegegevens van de landbouwer samen met de contractgegevens van
de afgesloten beheerovereenkomsten.
Uitwisseling van goedgekeurde melkquota op dossierniveau
Een melkveehouder kan NER-D overnemen zonder de standaard reductie van 25% van de
overgenomen NER-D via een ‘overname in het kader van melkquotum’. Het aantal over te nemen
NER-D in het kader van een melkquotumoverdracht is maximaal het aantal dieren dat gehouden
wordt om het overgedragen melkquotum in te vullen. Het ALV beheert de melkquota van de
landbouwers (tot 31 maart 2015; Europese afschaffing van het systeem van melkquota). Door dit
gegeven uit te wisselen met VLM dient de landbouwers niet langer zelf het bewijs van melkquotum
te leveren aan VLM.

•

Gegevens

NER voor een uniek landbouwernummer
Gegevens contracten beheerovereenkomsten (BO) voor een uniek landbouwernummer
(VLM naar ALV)
Overgedragen melkquotum tussen landbouwers
(ALV naar VLM)

•

Beslissing

De VTC machtigt VLM om de gevraagde persoonsgegevens mee te delen aan ALV en omgekeerd voor
de doeleinden en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging.
Voor wat betreft het melkquotum wordt de machtiging verleend tot 31 maart 2015 of bij uitstel van
de afschaffing tot de datum waarop de melkquotumregeling effectief ophoudt te bestaan.
De VTC vraagt dat VLM en ALV haar tegen uiterlijk 31 oktober 2013 op de hoogte brengen van de
manier waarop de beveiliging van de mededeling van de gegevens zal gebeuren.
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•

Opvolging voorwaarden

ALV heeft op 2 april 2014 per mail meegedeeld dat de gegevens van dan af in een sterkere beveiligde
omgeving worden bezorgd.

Beraadslaging VTC nr. 31/2013 van 11 september 2013

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het
Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) aan de dienst Waterlopen van de provincie VlaamsBrabant voor de taken van de erosiecoördinatoren.
De dienst Waterlopen van de provincie Vlaams-Brabant telt momenteel 3 werknemers die
aangesteld zijn als erosiecoördinator voor verschillende gemeenten. De machtiging wordt gevraagd
voor de taken van de erosiecoördinatoren voor de opmaak van gemeentelijke
erosiebestrijdingsplannen .
De dienst Waterlopen wenst voor de uitvoering van de taken van de erosiecoördinatoren toegang te
bekomen tot gegevens over landbouwers en over percelen gelegen in erosiegevoelig gebied in de
provincie Vlaams-Brabant en in de aangrenzende gemeenten waar de erosiecoördinatoren eveneens
optreden, afkomstig van het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV). Het gaat om de volgende
gegevens:
- identificatiegegevens van landbouwers;
- geografische percelenlaag.

•

Gegevens

Identificatiegegevens van de landbouwer:
Landbouwernummer;
Actieve landbouwer: J/N;
straat, huisnummer, postcode en gemeente van het correspondentieadres van de
landbouwer;
Telefoonnummer en gsm-nummer van de landbouwer;
Mailadres van de landbouwer, indien beschikbaar;

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt het ALV om de gevraagde persoonsgegevens van de landbouwers mee te delen aan
de dienst Waterlopen van de provincie Vlaams-Brabant, voor de doeleinden en onder de
voorwaarden vermeld in deze machtiging.
De machtiging wordt verleend tot 31 december 2014 in afwachting van het uitwerken door de
aanvragers van een aangepaste wijze van mededeling van de gegevens die beter beveiligd is dan een
onversleutelde CD-ROM.
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De VTC bepaalt dat de dienst Waterlopen van de provincie Vlaams-Brabant voorziet in een
informatieverstrekking op haar website.
De VTC bepaalt dat de dienst Waterlopen van de provincie Vlaams-Brabant haar op de hoogte brengt
wanneer zij ook voor andere gemeenten zal optreden dan deze die momenteel gekend zijn.

•

Opvolging voorwaarden

De provincie Vlaams-Brabant heeft op de website een algemene verwijzing naar de machtigingen van
de VTC opgenomen. Er wordt nog gewerkt aan een specifiekere en meer gedetailleerde
informatieverstrekking op de website.

Beraadslaging VTC nr. 32/2013 van 11 september 2013

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het
Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) aan Inagro vzw voor de taken van de
erosiecoördinator voor de provincie West-Vlaanderen.
Inagro vzw, afdeling Maatschappij en Leefomgeving, telt momenteel 2 werknemers die aangesteld
zijn als erosiecoördinator voor verschillende gemeenten van het Leiebekken en het IJzerbekken. De
machtiging wordt gevraagd voor de taken van de erosiecoördinatoren voor de opmaak van
gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen .
Inagro vzw wenst voor de uitvoering haar taken toegang te bekomen tot gegevens over
landbouwers en over percelen gelegen in de provincie West-Vlaanderen en in de aangrenzende
gemeenten waar de erosiecoördinatoren eveneens optreden, afkomstig van het Agentschap voor
Landbouw en Visserij (ALV).

•

Gegevens

Identificatiegegevens van de landbouwer:
Landbouwernummer;
Actieve landbouwer: J/N;
straat, huisnummer, postcode en gemeente van het correspondentieadres van de
landbouwer;
Telefoonnummer en gsm-nummer van de landbouwer;
Mailadres van de landbouwer, indien beschikbaar.
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•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt het ALV om de gevraagde persoonsgegevens van de landbouwers mee te delen aan
Inagro vzw, voor de doeleinden en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging.
De machtiging wordt verleend tot 31 december 2014 in afwachting van het uitwerken door de
aanvragers van een aangepaste wijze van mededeling van de gegevens die beter beveiligd is dan een
onversleutelde CD-ROM.
De VTC bepaalt dat Inagro vzw voorziet in een informatieverstrekking op haar website.
De VTC bepaalt dat Inagro vzw haar op de hoogte brengt wanneer zij ook voor andere gemeenten zal
optreden dan deze die momenteel gekend zijn.

•

Opvolging voorwaarden

De termijn voor het opzetten van een beter beveiligde overdracht van de gegevens is nog lopende.
De VTC ontving de informatie verstrekking die op de website van Inagro vzw is vermeld.
Inagro vzw treedt nog steeds op voor 43 Vlaamse gemeenten waarvoor de machtiging werd
gevraagd.

Beraadslaging VTC nr. 39/2013 van 9 oktober 2013z

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) tot het
verkrijgen van persoonsgegevens van tuinbouwers van niet-eetbare tuinbouwproducten vanuit het
Agentschap Landbouw en Visserij (ALV) naar aanleiding van de inning van verplichte bijdragen in
het promotiefonds ‘niet-eetbare tuinbouwproducten’.
Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) is bevoegd voor de inning van
verplichte bijdragen bestemd voor de promotie en afzetbevordering van de Vlaamse producten van
de sectoren landbouw, tuinbouw en visserij. Deze aanvraag heeft betrekking op de inning van de
verplichte bijdragen in het promotiefonds ‘niet-eetbare tuinbouwproducten’. Alle producten van
niet-eetbare tuinbouwproducten zijn een verplichte bijdrage verschuldigd in functie van de BTWomzet. Met het oog op een optimale inning van deze verplichte bijdragen moet VLAM kunnen
beschikken over de nodige basisinformatie om voor elke bijdrageplichtige het verschuldigde bedrag
vast te stellen en om de controle van de bijdrageplicht en de bezwaarschriften te verzekeren.
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•

Gegevens

VLAM wenst van het ALV volgende gegevens te verkrijgen:
BTW-nummer of ondernemingsnummer;
Naam van de tuinbouwer + rechtsvorm;
Adres van de landbouwer (straat, huisnummer, postcode en gemeente);
Oppervlakte van de percelen met teelt groenten en fruit én met teelt niet-eetbare
tuinbouwproducten;
Oppervlakte van de percelen met teelt vruchtboomkwekerij.

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt VLAM de persoonsgegevens te verkrijgen voor de doeleinden en onder de
voorwaarden vermeld in deze machtiging.
De VTC bepaalt dat op de factuur die de tuinbouwers ontvangen dient vermeld te worden dat hun
bijdrage werd berekend op basis van de gegevens verkregen van het ALV.

•

Opvolging voorwaarden

De VTC ontving tijdig een kopie van de factuur met kennisgeving aan de tuinbouwers.

Beraadslaging VTC nr. 46/2013 van 13 november 2013

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het
agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) aan het agentschap Natuur en Bos (ANB) in het kader
van vergoedingen van wildschade.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 betreffende de vergoeding van wildschade of
van schade door beschermde soorten regelt de administratieve procedure voor de vergoedingen van
belangrijke schade die werd veroorzaakt door niet bejaagbaar wild (uitvoering van artikel 25 van het
jachtdecreet) of door een beschermde soort (uitvoering artikel 52 van het Natuurdecreet). Het
Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) is belast met de uitvoering van dit besluit inzake schade door
soorten.
Wanneer echter de schade werd veroorzaakt aan gronden met een land- of tuinbouwbestemming,
aan de teelten of oogsten op deze gronden of aan de voor de landbouw nuttige dieren, moet de
schadelijder aantonen dat de betrokken percelen geregistreerd zijn op basis van het decreet van 22
december 2006 houdende een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en
landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid. Deze gegevens
bevinden zich bij het agentschap voor Landbouw en Visserij.
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•

Gegevens

Het ANB wenst van het ALV volgende gegevens te verkrijgen:
Landbouwernummer: als identificatie om na te gaan of de schadelijder als landbouwer
geregistreerd is;
Naam van de landbouwer: als identificatie om na te gaan of de schadelijder als landbouwer
geregistreerd is;
Landbouwperceelnummer: Identificatienummer van de landbouwpercelen die al dan niet
geregistreerd
werden in de verzamelaanvraag door de landbouwer;
Naam perceel: Identificatienaam van de landbouwpercelen die gebruikt worden in de
communicatie met de
landbouwer;
Periode van registratie (van – tot datum): periode waarin het landbouwperceel geregistreerd
werd door de
landbouwer met bepaalde teelt(en);
Teelten waarvoor het landbouwperceel geregistreerd werd door de landbouwer
Geometrie/ligging van het perceel op de kaart van Vlaanderen.

•

Beslissing

De VTC machtigt het ALV om de persoonsgegevens van de landbouwers mee te delen aan het ANB
voor de doeleinden en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging.
De VTC bepaalt dat het ANB haar een kopie dient te bezorgen van het door de directie goedgekeurd
schriftelijk veiligheidsbeleid tegen 31 december 2013.
De VTC bepaalt het ANB haar een kopie bezorgt van het aanvraagformulier, aangevuld met de
transparantievoorwaarde.

•

Opvolging voorwaarden

De VTC ontving tijdig een kopie van het aanvraagformulier met kennisgeving. De VTC ontving een
eerste aanzet tot veiligheidsbeleid. De termijn voor het indienen van een uitgewerkt
veiligheidsbeleid werd verlengd tot 31 december 2014.
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Persoonsgegevens van leerlingen, studenten en cursisten
Voor wetenschappelijk en statistisch onderzoek

Beraadslaging VTC nr. 08/2013 van 13 februari 2013

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag tot uitbreiding van de machtigingen VTC/24/2011 en VTC/25/2011 voor het
mededelen van persoonsgegevens van het Departement Onderwijs en Vorming (departement OV)
en het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (AKOV) aan de Algemene Directie
Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) door een uitbreiding met drie variabelen.
Bij machtigingen VTC nrs. 24/2011 en 25/2011 werd de toestemming gegeven aan het Departement
Onderwijs en Vorming en aan het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (AKOV)
tot het meedelen van onderwijsgegevens van personen die onderwijs gevolgd hebben in een
Vlaamse onderwijsinstelling, aan ADSEI die nodig zijn om onderwijsvariabelen aan te maken zonder
een enquête te organiseren.
In vermelde machtigingen werd bepaald dat de gegevens omtrent de uitgereikte leerbewijzen in het
secundair en hoger onderwijs worden ter beschikking gesteld door het departement OV op basis van
de Databank Secundair Onderwijs en de Databank Hoger Onderwijs.
Intussen werd de Leer- en Ervaringsbewijzendatabank (LED) uitgebouwd en ter beschikking gesteld.
Deze wordt beheerd door het AKOV en werd gemachtigd door de beraadslaging VTC nr. 04/2011. De
LED bevat een volledig overzicht van de door individuen behaalde leer- en ervaringsbewijzen en is
dan ook de aangewezen bron om de nodige gegevens mee te delen aan ADSEI in het kader van de
bestaande machtigingen nr. 24/2011 en 25/2011.
Met de aktename VTC nr. 02/2012 van 11 april 2012 met betrekking tot de wijziging van de
werkwijze voor de mededeling van de persoonsgegevens, vermeld in de machtigingen VTC nrs.
24/2011 en 25/2011 werd geacteerd dat de gegevens uit de LED worden gehaald.
Er werd bevestigd dat de aard van de gegevens die ter beschikking worden gesteld van ADSEI niet
verandert. De LED doet immers zelf een beroep op de Databank Secundair Onderwijs en de Databank
Hoger Onderwijs. De gewijzigde werkwijze betrof enkel de databank waaruit de gegevens fysiek
worden gehaald.
Na een technische bespreking met de betrokken diensten van het Vlaams ministerie van Onderwijs
en Vorming bleek intussen dat de LED afgeleide variabelen bevat die zeer nuttig zijn voor ADSEI in
het kader van de Census 2011, meer bepaald ISCED studiegebied, Onderwerp en ISCED niveau. Voor
de mededeling van deze gegevens wordt nu een machtiging gevraagd.
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•

Gegevens

ISCED niveau
ISCED biedt een classificatie van onderwijsprogramma’s en studierichtingen volgens hun
onderwijsniveau en -vorm, alsook volgens onderwijsnet en de modaliteit van voorziening
(voltijds en/of deeltijds). De mogelijke waarden zijn gebaseerd op International Standard
Classification of Education ISCED 1997.
Dit is binnen de LED taxonomie een afgeleid gegeven en zal worden gekoppeld aan een
combinatie van andere bestaande dimensies met hun bepaalde waarden.
ISCED studiegebied
De indeling van de studiegebieden volgens ISCED is een opdeling die internationale
statistieken en vergelijkingen in verband met onderwijs en opleidingen mogelijk maakt. De
standaard is in de loop van de jaren 1970 door de UNESCO in het leven geroepen en later
verder ontwikkeld.
De standaard biedt niet alleen een omschrijving van de studiegebieden, maar ordent deze ook
op diverse diepteniveaus aan de hand van een driecijferige code waarbij elk volgend cijfer een
volgend niveau voorstelt.
Onderwerp
Het onderwerp is een verdere opdeling van de ISCED Studiegebieden, aangepast aan de
specifieke situatie van de leer- en ervaringsbewijzendatabank
Hoewel het ISCED Studiegebied hoger staat in de hiërarchie van de gegevens, zullen de
bronnen van de LED alleen het onderwerp meegeven en zal het bijhorende ISCED
Studiegebied op basis hiervan afgeleid.

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend.
De VTC machtigt het departement OV en AKOV om de in de aanvraag vermelde gegevens aan ADSEI
mede te delen voor het doeleinden en onder de voorwaarden vermeld in de machtigingen
VTC/24/2011 en VTC/25/2011.

Beraadslaging VTC nr. 16/2013 van 12 juni 2013

• Onderwerp
Machtigingsaanvraag voor het meedelen van persoonsgegevens van houders van een
doctoraatsdiploma door het agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (AKOV) aan
de POD Federaal Wetenschapsbeleid in het kader van een onderzoek naar Research &
Development potentieel op het vlak van HR.
Vanuit een samenwerkingsakkoord tussen internationale instellingen - met name OESO en Unesco is het initiatief gegroeid om naast de reeds bestaande indicatoren voor R&D en innovatie een
onderzoek op te starten naar het R&D-potentieel op het vlak van human resources. Het is in het
kader van deze doelstelling dat het Federaal Wetenschapsbeleid, zoals in 2010, opnieuw een
enquête wenst uit te voeren in 2013 bij alle houders van een doctoraatsdiploma die deze graad
behaald hebben aan een Belgische universiteit. De enquête peilt in een aantal modules naar onder
meer de opleiding, de relatie tussen de opleiding en de tewerkstelling, de uitbouw van de loopbaan
en de internationale mobiliteit (brain drain – brain gain).
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In deze aanvraag bij de VTC vraagt het Federaal Wetenschapsbeleid de toestemming om de gegevens
aangaande leer- en ervaringsbewijzen samen met de bijhorende minimale identificatiegegevens van
de houder van de leer- en ervaringsbewijzen in kwestie te mogen ontvangen uit de leer- en
ervaringsbewijzendatabank.
Het Federaal Wetenschapsbeleid is niet geïnteresseerd in de identiteit van de betrokken personen,
een geanonimiseerde databank volstaat voor hun doeleinden. Vandaar dat het Federaal
Wetenschapsbeleid op geen enkel moment zal beschikken over gegevens die een identificatie van
personen zullen toelaten. Op deze regel is wel een uitzondering voorzien: de respondent wordt in de
mogelijkheid gesteld om zijn telefoonnummer en/of zijn e- mailadres in te vullen. Deze zullen
gebruikt worden in geval dat de verstrekte informatie onvolledig of niet correct blijkt te zijn. Om de
privacy van de respondent te garanderen, zal een bijkomende clausule in de enquête worden
opgenomen, waarin bepaald wordt dat men niet verplicht is om deze gegevens mee te delen, alsook
de redenen waarom naar deze gegevens gevraagd wordt.

•

Gegevens

Heeft een doctoraatsdiploma aan een Nederlandstalige universiteit behaald

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend.
De VTC machtigt het AKOV om de gevraagde persoonsgegevens mee te delen aan Federaal
Wetenschapsbeleid voor het doeleinden en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging. De
machtiging geldt voor de duur van het onderzoek maar stopt wanneer er vijf jaren verstreken zijn en
er geen melding van een nieuwe bevragingsronde bij de VTC werd gedaan.
De VTC bepaalt dat de aanvrager haar voorafgaandelijk op de hoogte moet brengen van elke nieuwe
iteratie van de bevraging. Hierbij zal de aanvrager moeten bevestigen dat alle essentiële modaliteiten
van het onderzoek ongewijzigd blijven, meer bepaald aangaande de doelstellingen, de doelgroep, de
wijze van bevraging en de wijze van rapportering.
De VTC vraagt dat Federaal Wetenschapsbeleid haar op de hoogte houdt van de stand van zaken
inzake de nog te nemen veiligheidsmaatregelen tegen 31 mei 2014.
•

Opvolging voorwaarden

Federaal Wetenschapsbeleid heeft een stand van zaken doorgegeven. Een aantal maatregelen zullen
in 2015 worden genomen.

Beraadslaging VTC nr. 30/2013 van 31 juli 2013

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor de mededeling van gecodeerde persoonsgegevens van leerlingen van
het basisonderwijs door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan het Lokaal
Overlegplatform Basisonderwijs Antwerpen (LOP) in het kader van de opmaak van een
omgevingsanalyse voor de scholen binnen het werkingsgebied.
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Het lokale onderwijsplatform (LOP) van Antwerpen heeft in het kader van het decreet van 28 juni
2002 betreffende gelijke onderwijskansen de taak om een omgevingsanalyse op te maken inzake
ongelijke onderwijskansen binnen het werkingsgebied. Daarnaast heeft het LOP de verplichting tot
het bepalen van de contingenten van indicatorleerlingen, als bepaald in het decreet van 25 februari
1997 betreffende het basisonderwijs.
Scholen dienen op voorhand contingenten en het aantal indicatorleerlingen te bepalen voor de
aanvang van de inschrijvingsperiode. Deze parameters maken integraal deel uit van de digitale
inschrijvingsmethodiek en zijn parameters die de feitelijke toewijzingen van kinderen aan scholen
effectief sturen. Hoe accurater deze parameters kunnen ingeschat worden op basis van het meest
recente cijfermateriaal hoe accurater, vlotter en correcter de feitelijke inschrijvingen en toewijzingen
verlopen.
Omwille van de schaalgrootte van de stad Antwerpen met meer dan 240 vestigingsplaatsen van
basisscholen heeft het LOP van in het begin de studiedienst Stadsobservatie (SSO) van de stad
Antwerpen (destijds Databank Sociale planning Antwerpen) ingeschakeld om de gegevensverwerking
en opmaak van de omgevingsanalyses uit te voeren. De SSO treedt op als externe verwerker voor het
LOP Basisonderwijs Antwerpen.
Voor het uitvoeren van de omgevingsanalyse heeft de SSO nood aan gecodeerde persoonsgegevens,
nl. leerlingengegevens op individueel niveau geanonimiseerd en verrijkt met de geografische locatie
van de statistische sector van de woonplaats.

•

Gegevens

Schoolgegevens:
Schooljaar (code en omschrijving)
Fusiegemeente school (<>vestigingsplaats)
Postnummer van de fusiegemeente (<>vestigingsplaats)
NIS code fusiegemeente school (<>vestigingsplaats)
Adres van de school (<>vestigingsplaats)
Intern volgnummer van de vestigingsplaats
Adres vestigingsplaats school
Postnummer van de vestigingsplaats van de school
NIS code van de fusiegemeente van de vestigingsplaats
Fusiegemeente van de vestigingsplaats van de school
Nummer van de school
Naam van de school
Inrichtende macht (codes en omschrijving)
Net (codes en omschrijving)
Onderwijskarakter (codes en omschrijving)
Levensbeschouwing (codes en omschrijving)
Pedagogische methode (codes en omschrijving) van de school
Pedagogische methode van de vestigingsplaats (codes en omschrijving)
Niveau (codes en omschrijving)
Soort programma (codes en omschrijving)
Taalregime (codes en omschrijving)
Hoofdstructuur
Anderstalige nieuwkomers

44

Leerlingengegevens:
Statistische sector woonplaats leerling
Postcode leerling
Fusiegemeente leerling
NIS code fusiegemeente leerling
Land/verblijfplaats leerling (codes en omschrijving)
Geslacht
Nationaliteit (codes en omschrijving)
Geboortejaar
Leerjaar leerling

Schoolse vertraging (totaal)
Schoolse vertraging (kleuter)
Schoolse vertraging (lager)
Nummer administratieve groep
Naam administratieve groep
Type buitengewoon onderwijs (codes en omschrijving)
Financierbaar (codes en omschrijving)
Voorrangsindicatoren en Thuistaal niet Nederlands:
- Taal in het gezin is Nederlands? (ja/nee)
-

Opleidingsniveau van de moeder (diploma SO, studiegetuigschrift 2de leerjaar BSO of
daarmee gelijkgesteld studiebewijs) (ja/nee)

-

Krijgen van een schooltoelage (ja/nee)

-

Kind behoort tot rondreizende bevolking

-

Kind is (tijdelijk) buiten het gezin opgenomen (ja/neen)

Kind is indicatorleerling (ja/neen)

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt de SSO om voor het LOP Basisonderwijs Antwerpen de persoonsgegevens te
verkrijgen van AgODi voor de doeleinden en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging.
De VTC bepaalt dat het LOP Basisonderwijs Antwerpen haar op de hoogte brengt van
informatieverstrekking op de website.
De VTC bepaalt dat de stad Antwerpen haar een kopie bezorgt van het schriftelijk, door de directie
goedgekeurd veiligheidsplan tegen 31 december 2013.

•

Opvolging voorwaarden

De VTC ontving de informatieverstrekking zoals gepubliceerd op de website van de LOP.
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De termijn voor het indienen van een schriftelijk, door de directie goedgekeurd veiligheidsplan werd
bij beraadslaging VTC nr. 02/2014 van 22 januari 2014 verlengd tot 31 december 2014.

Beraadslaging VTC nr. 43/2013 van 13 november 2013

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het mededelen van persoonsgegevens van leerlingen in het basis- en
secundair onderwijs en studenten in het hoger onderwijs door het Agentschap voor
Onderwijsdiensten (AgODi) en het Agentschap voor Hoger onderwijs en Studietoelagen (AHOVOS)
aan de stad Gent voor het opstellen van een omgevingsanalyse.
Het gaat om een aanvraag voor een machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van
leerlingen (kleuter-, lager en secundair onderwijs) en studenten door het ministerie van onderwijs en
vorming aan de stad Gent. In deze aanvraag tot machtiging wordt de aanvraag en verantwoording
opgesplitst voor enerzijds basis- en secundair onderwijs en anderzijds hoger onderwijs.
De verkregen gegevens zullen worden verwerkt en geanalyseerd door de dienst Data-Analyse & GIS
en de Integratiedienst (enkel basis- en secundair onderwijs) in opdracht van het stadsbestuur. De
gegevens worden geaggregeerd verwerkt tot stadsbrede informatie om o.a. het onderwijsbeleid te
onderbouwen (zie bijlage bij de aanvraag).

•

Gegevens

Basis- en secundair onderwijs
Adresgegevens ( statistische sector en postcode)
Landcode
Geboortejaar
Geslacht
Nationaliteit
Schooljaar
Aantal jaren schoolse vordering
Nummer van de instelling
Code van de vestigingsplaats van de school (Gemeente en deelgemeente)
Pedagogische methode
Hoofdstructuur (kleuter, lager en secundair onderwijs en gewoon, buitengewoon en deeltijds
onderwijs)
Onderwijsvorm – voor gewoon secundair onderwijs (ASO-TSO-KSO-BSO)
Studiegebied
Studierichting
Graad (1ste, 2de, 3de of 4de)
Type van Buitengewoon onderwijs
Opleidingsvorm
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Anderstalige nieuwkomers (OKAN)
Taal in het gezin is Nederlands ? (ja/nee)
Opleidingsniveau van de moeder –diploma SO, studiegetuigschrift 2de leerjaar BSO of
daarmee gelijkwaardig studiebewijs (ja/nee)
Krijgen van een schooltoelage (ja/nee)
Leerling woont in buurt met hoog percentage leerlingen met minstens 2 jaar schoolse
vertraging op 15-jarige leeftijd (ja/nee)
Behorend tot de trekkende bevolking (ja/nee)
Thuisloos zijn (ja/nee)
Hoger onderwijs
Gecodeerde ID per student
Adresgegevens – postcode en woonplaats.
Landcode
Geboortejaar
Geslacht
Nationaliteit
Generatiestudent
Soort contract
Aantal opgenomen studiepunten
Academiejaar: meetmoment 15/12/(t+1) voor het academie jaar t-(t+1) (laadmoment LA04).
Geografisch gebied: Gent, Melle, Merelbeke
Status inschrijving
Studietoelage
Taalregime van de opleiding
Soort en traject werkstudent
Type Opleiding
Studiegebied
Naam van de opleiding

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt AgOdi en AHOVOS om de persoonsgegevens mee te delen aan de stad Gent voor
het doeleinde en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging.
De VTC bepaalt dat de stad Gent tegen eind december 2013 zorgt voor meer transparantie.
•

Opvolging voorwaarden

De stad Gent heeft aangegeven dat de effectieve gegevensuitwisseling pas heeft plaatsgevonden op
20 mei 2014.. De stad Gent heeft in september 2014 een overzicht gegeven van de wijze waarop de
geaggregeerde data worden gepubliceerd en hoe de Stad Gent communiceert aangaande de
gegevensuitwisseling met het Departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
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Beraadslaging VTC nr. 47/2013 van 11 december 2013

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het meedelen van persoonsgegevens uit de leer- en
ervaringsbewijzendatabank (LED) door het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en
Vorming (AKOV) aan het Centrum voor Sociologisch Onderzoek (CeSO) van de KU Leuven en het
Centrum voor Longitudinaal en Levenslooponderzoek (CELLO) van de Universiteit Antwerpen voor
het verwezenlijken van een onderzoek over de toekomstige pensioenbescherming van
autochtonen en diverse generaties migranten in België.
Het Centrum voor Sociologisch Onderzoek (CeSO) van de KU Leuven en het Centrum voor
Longitudinaal en Levenslooponderzoek (CELLO) van de Universiteit Antwerpen onderzoeken de
toekomstige pensioenbescherming van autochtonen en diverse generaties migranten in België en
willen daartoe kunnen beschikken over bepaalde gecodeerde persoonsgegevens aangaande,
enerzijds, de personen geboren tussen 1945 en 1993 die op 1 januari 2011 ingeschreven waren in
het Rijksregister van de natuurlijke personen en, anderzijds, hun respectieve gezinsleden in de
periode van 1997 tot 2011.
De onderzoekspopulatie zou bestaan uit vier willekeurige steekproeven van respectievelijk 25.000
eerstegeneratiemigranten (personen die zelf naar België gemigreerd zijn en noch in België noch met
de Belgische nationaliteit geboren zijn), 25.000 tweedegeneratiemigranten (personen die zelf geen
eerstegeneratiemigrant zijn maar er wel minstens één als ouder hebben), 25.000 latere generaties
migranten (personen van wie een generatie vóór de ouders naar België is gemigreerd) en 25.000
autochtonen (personen van wie de ouders bij de geboorte de Belgische nationaliteit hadden) en hun
respectieve gezinsleden van 1997 tot 2011 (zij worden evenwel enkel gevolgd voor de jaren tijdens
dewelke ze deel uitmaakten van het gezin).

•

Gegevens

Per bewijs dat wordt geregistreerd in de LED, worden een aantal kenmerken van dit bewijs
opgeslagen, nl. graad, categorie, uitreikingsdatum, onderwijsvorm, schooltype, leverancier en
studierichting. Deze gegevens zijn vereist voor de unieke identificatie van het behaalde bewijs.

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend.
De VTC machtigt het AKOV om de gevraagde persoonsgegevens uit de LED mee te delen aan het
CeSO en het CELLO voor de doeleinden en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging.
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Beraadslaging VTC nr. 48/2013 van 11 december 2013

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag tot verlenging van de machtiging VTC/28/2012 voor het meedelen van
persoonsgegevens van leerlingen en studenten door het Agentschap Hoger Onderwijs,
Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) en het Agentschap voor Onderwijsdiensten
(AgODi) aan de provinciale steunpunten sociale planning.
Het gaat om de verlenging van de machtiging die werd verleend tot 31 december 2013 voor de
mededeling van persoonsgegevens van leerlingen (kleuter, lager en secundair onderwijs) en
studenten door het ministerie van onderwijs en vorming aan de provinciale steunpunten sociale
planning.
De provincies ondersteunen de lokale besturen en de welzijnsorganisaties, door het aanbieden van
verwerkte data op vraag van de lokale besturen.

•

Beslissing

De VTC verlengt tot 31 december 2015 de machtiging VTC/28/2012 aan AHOVOS en AgODi om de
gevraagde persoonsgegevens van de leerlingen en studenten mee te delen aan de provinciale
steunpunten sociale planning voor de doeleinden van de vermelde machtiging, onder de
voorwaarden en modaliteiten vermeld in deze machtiging, met name dat
1° OV de gegevens van de leerlingen en studenten rechtstreeks zal doorgeven aan de steunpunten
sociale planning, echter zonder rijksregisternummer of adres, dat OV een uniek nummer toekent per
individu en dat OV datzelfde unieke nummer, samen met het adres doorgeeft aan CEVI nv waarbij
CEVI nv zal het adres georefereren (toekennen van een bouwbloknummer en statistische sectorcode,
met het bouwblok als kleinste niveau) en het unieke nummer samen met het geanonimiseerde adres
zal doorsturen naar de steunpunten sociale planning;
2° de gegevens niet gekoppeld worden aan gegevens afkomstig uit andere bronnen.
OV en de steunpunten passen de informatie voor de betrokkenen op hun respectieve website aan
conform deze beraadslaging.

Voor dossierbehandeling

Beraadslaging VTC nr. 01/2013 van 17 april 2013

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen uit het basis- en
secundair onderwijs door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan de scholen van het
basis- en secundair onderwijs.
Uit onderzoek is gebleken dat leerlingen die aan bepaalde kenmerken voldoen minder kansen maken
in het onderwijs. Om scholen te stimuleren om voor dergelijk kinderen extra inspanningen te leveren
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worden extra middelen (financieel en lestijden) toegekend op basis van een aantal kenmerken. Het
betreft volgende kenmerken die door de scholen aan AgODi moeten worden meegedeeld:
thuisloos ( = tijdelijk of permanent buiten het eigen gezinsverband);
trekkende bevolking (bv. foorkramers);
thuistaal;
opleidingsniveau van de moeder.

•

Gegevens

Overeenkomstig artikel 4, §1, 3°, WVP, moeten persoonsgegevens toereikend, ter zake dienend en
niet overmatig zijn, uitgaande van de doeleinden waarvoor zij worden verkregen of waarvoor zij
verder worden verwerkt.
Gegevens die worden opgevraagd.
geldigheidsdatum: datum van de zoekactie, altijd binnen een geldige inschrijvingsperiode;
spreektaal met de moeder: Nederlands / Frans / andere taal / geen contact;
spreektaal met de vader: Nederlands / Frans / andere taal / geen contact;
spreektaal met de broer of zus: Nederlands / Frans / andere taal / geen contact;
spreektaal met de vrienden: Nederlands / Frans / andere taal / geen contact;
thuistaal niet Nederlands: J / N; wordt afgeleid van de spreektaal moet de moeder, vader en
broers/zussen en wordt gebruikt voor de berekening van de werkingsmiddelen;
opleidingsniveau van de moeder: lager onderwijs niet afgewerkt / lager onderwijs afgewerkt /
lager secundair onderwijs afgewerkt / hoger secundair onderwijs afgewerkt / hoger secundair
onderwijs afgewerkt;
laag opleidingsniveau van de moeder: J / N; wordt afgeleid van het opleidingsniveau van de
moeder en wordt gebruikt voor de berekening van de werkingsmiddelen.

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt de onderwijsinstellingen van het basis- en secundair onderwijs om de
persoonsgegevens, vermeld in de randnummer 35, te verkrijgen van AgODi voor een periode tot 31
juli 2014, voor het doeleinde en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging.
De VTC bepaalt dat GO! en elke onderwijskoepel haar tegen eind september 2013 een algemeen plan
van aanpak bezorgt omtrent de uitrol van een veiligheidsbeleid.
De VTC bepaalt dat GO! en elke onderwijskoepel haar tegen eind juni 2014 een concreet stappenplan
bezorgt met concrete maatregelen van informatieveiligheid.

•

Opvolging voorwaarden

De VTC ontving van GO! en VSKO tijdig een plan van aanpak. Meer informatie is te lezen in de rubriek
‘knelpunten’.
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Beraadslaging VTC nr. 02/2013 van 16 januari 2013

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het meedelen van persoonsgegevens van cursisten van de opleiding tot
energiedeskundige type A en C door SYNTRA opleidingscentra aan het Vlaams Energie Agentschap
(VEA) voor de organisatie van het centraal examen voor kandidaat-energiedeskundigen.
Sinds 1 november 2008 dienen woningen, appartementen, studio’s,… die te koop worden
aangeboden over een energieprestatiecertificaat (EPC) te beschikken. Dit EPC wordt opgemaakt door
een energiedeskundigen type A. Voor verhuur geldt de verplichting sinds 1 januari 2009.
Ook publieke gebouwen groter dan 1000 m², moeten sinds 1 januari 2009, over een EPC publieke
gebouwen beschikken. Vanaf 1 januari 2013 zal de drempel van 1000 m² verlaagd worden naar 500
m². Dit EPC wordt opgemaakt door een energiedeskundige type C.
Om erkend te kunnen worden dienen zowel de energiedeskundigen type A als de
energiedeskundigen type C een door het VEA erkende opleiding te volgen.
Momenteel worden de opleidingen hoofdzakelijk aangeboden door Syntra Vlaanderen en door
enkele hogescholen en universiteiten. Daarnaast biedt ook Vinçotte Academy de opleiding aan.
Het VEA heeft echter vastgesteld dat de kwaliteit en de inhoud van de huidige opleidingen tot
energiedeskundige type A en type C zeer verschillend is. Ondanks het volgen van een opleiding en
het slagen in een examen (enkel voor energiedeskundigen type A momenteel) blijkt uit controle van
een aantal certificaten en opleidingsinstellingen en uit een aantal klachten, dat een groot aantal
deskundigen helaas niet altijd over de minimale basiskennis beschikt om een correct certificaat te
kunnen opstellen. Om meer kwaliteitsgaranties in te bouwen wordt momenteel een centraal examen
voorbereid.
Om te kunnen inschrijven voor het centraal examen zullen de kandidaat-energiedeskundigen zich, na
het voltooien van de opleiding, via een webapplicatie vooraf moeten registreren. In eerste instantie
zal gecontroleerd worden of de kandidaat-energiedeskundigen de opleiding tot energiedeskundige
type A of type C gevolgd hebben en of zijn getuigschrift nog geldig is. Als dat niet het geval is, zullen
de energiedeskundigen niet verder geraken in de registratieprocedure. Voor de geschorste
energiedeskundige zal gecontroleerd worden of de schorsing afgelopen is.

•

Gegevens

Identificatiegegevens
- naam
- voornaam
- geboortedatum
- geslacht
- rijksregisternummer
Opleidingsgegevens
- opleidingsinstelling
- datum getuigschrift
- type opleiding
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•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt de SYNTRA opleidingscentra om de gevraagde persoonsgegevens van de cursisten
mee te delen aan VEA voor de doeleinden en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging. De
VTC verleent geen machtiging voor de mededeling van het rijksregisternummer.
De VTC bepaalt dat haar een kopie bezorgen van de mededeling aan de kandidaten die zich
inschrijven voor de opleiding.
De Syntra opleidingscentra moeten een informatieveiligheidsconsulent aanstellen tegen 30 juni 2013
en dit aan de VTC meedelen.
De Syntra opleidingscentra moeten tegen 31 december 2013 een informatieveiligheidsplan opstellen
en aan de VTC bezorgen.

•

Opvolging voorwaarden

De opleidingscentra hebben een informatieveiligheidsconsulent aangesteld die positief geadviseerd
werd door de VTC.

Beraadslaging VTC nr. 03/2013 van 16 januari 2013

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het meedelen van persoonsgegevens van cursisten van de opleiding tot
energiedeskundige type A en C door Katholieke Hogeschool (KaHo) Sint-Lieven aan het Vlaams
Energie Agentschap (VEA) voor de organisatie van het centraal examen voor kandidaatenergiedeskundigen.
Sinds 1 november 2008 dienen woningen, appartementen, studio’s,… die te koop worden
aangeboden over een energieprestatiecertificaat (EPC) te beschikken. Dit EPC wordt opgemaakt door
een energiedeskundigen type A. Voor verhuur geldt de verplichting sinds 1 januari 2009. Ook
publieke gebouwen groter dan 1000 m², moeten sinds 1 januari 2009, over een EPC publieke
gebouwen beschikken. Vanaf 1 januari 2013 zal de drempel van 1000 m² verlaagd worden naar 500
m². Dit EPC wordt opgemaakt door een energiedeskundige type C.
Om erkend te kunnen worden dienen zowel de energiedeskundigen type A als de
energiedeskundigen type C een door het VEA erkende opleiding te volgen.
Momenteel worden de opleidingen hoofdzakelijk aangeboden door Syntra Vlaanderen en door
enkele hogescholen en universiteiten, waaronder KaHo Sint-Lieven. Daarnaast biedt ook Vinçotte
Academy de opleiding aan.
Het VEA heeft echter vastgesteld dat de kwaliteit en de inhoud van de huidige opleidingen tot
energiedeskundige type A en type C zeer verschillend is. Ondanks het volgen van een opleiding en
het slagen in een examen (enkel voor energiedeskundigen type A momenteel) blijkt uit controle van
een aantal certificaten en opleidingsinstellingen en uit een aantal klachten, dat een groot aantal
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deskundigen helaas niet altijd over de minimale basiskennis beschikt om een correct certificaat te
kunnen opstellen. Om meer kwaliteitsgaranties in te bouwen wordt momenteel een centraal examen
voorbereid.
Om te kunnen inschrijven voor het centraal examen zullen de kandidaat-energiedeskundigen zich, na
het voltooien van de opleiding, via een webapplicatie vooraf moeten registreren. In eerste instantie
zal gecontroleerd worden of de kandidaat-energiedeskundigen de opleiding tot energiedeskundige
type A of type C gevolgd hebben en of zijn getuigschrift nog geldig is. Als dat niet het geval is, zullen
de energiedeskundigen niet verder geraken in de registratieprocedure. Voor de geschorste
energiedeskundige zal gecontroleerd worden of de schorsing afgelopen is.

•

Gegevens

Identificatiegegevens
- naam
- voornaam
- geboortedatum
- geslacht
- rijksregisternummer
Opleidingsgegevens
- opleidingsinstelling
- datum getuigschrift
- type opleiding

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt KaHo Sint-Lieven om de gevraagde persoonsgegevens van de cursisten mee te
delen aan VEA voor de doeleinden en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging. De VTC
verleent geen machtiging voor de mededeling van het Rijksregisternummer.
De VTC bepaalt dat KaHo Sint-Lieven haar een kopie bezorgt van de mededeling aan de kandidaten
die zich inschrijven voor de opleiding.
De VTC bepaalt dat KaHo Sint-Lieven haar haar op de hoogte brengt van de aanstelling van een
veiligheidsconsulent tegen 30 juni 2013.
De VTC bepaalt dat KaHo Sint-Lieven haar een kopie bezorgt van het schriftelijk en door de directie
goedgekeurd veiligheidsplan tegen 31 december 2013.
•

Opvolging voorwaarden

De VTC ontving een kopie van de mededeling aan de kandidaten.
Vanaf 1 januari 2014 werd een nieuwe fusie-instelling gevormd HUB-KaHo, een fusie tussen HUBEHSAL en KaHo Sint-Lieven. Vanaf 1 oktober 2014 zullen de academische opleidingen (waarin het
attest van VEA ook kadert) deel uitmaken van de KU Leuven. De VTC ontving het veiligheidsplan van
de KULeuven.
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Beraadslaging VTC nr. 04/2013 van 16 januari 2013

•

Onderwerp:

Machtigingsaanvraag voor het meedelen van persoonsgegevens van cursisten van de opleiding tot
energiedeskundige type A en C door de hogeschool Thomas More Kempen vzw aan het Vlaams
Energie Agentschap (VEA) voor de organisatie van het centraal examen voor kandidaatenergiedeskundigen.
Sinds 1 november 2008 dienen woningen, appartementen, studio’s,… die te koop worden
aangeboden over een energieprestatiecertificaat (EPC) te beschikken. Dit EPC wordt opgemaakt door
een energiedeskundigen type A. Voor verhuur geldt de verplichting sinds 1 januari 2009. Ook
publieke gebouwen groter dan 1000 m², moeten sinds 1 januari 2009, over een EPC publieke
gebouwen beschikken. Vanaf 1 januari 2013 zal de drempel van 1000 m² verlaagd worden naar 500
m². Dit EPC wordt opgemaakt door een energiedeskundige type C.
Om erkend te kunnen worden dienen zowel de energiedeskundigen type A als de
energiedeskundigen type C een door het VEA erkende opleiding te volgen.
Momenteel worden de opleidingen hoofdzakelijk aangeboden door SYNTRA Vlaanderen en door
enkele hogescholen en universiteiten, waaronder Thomas More Kempen. Daarnaast biedt ook
Vinçotte Academy de opleiding aan.
Het VEA heeft echter vastgesteld dat de kwaliteit en de inhoud van de huidige opleidingen tot
energiedeskundige type A en type C zeer verschillend is. Ondanks het volgen van een opleiding en
het slagen in een examen (enkel voor energiedeskundigen type A momenteel) blijkt uit controle van
een aantal certificaten en opleidingsinstellingen en uit een aantal klachten, dat een groot aantal
deskundigen helaas niet altijd over de minimale basiskennis beschikt om een correct certificaat te
kunnen opstellen. Om meer kwaliteitsgaranties in te bouwen wordt momenteel een centraal examen
voorbereid.
Om te kunnen inschrijven voor het centraal examen zullen de kandidaat-energiedeskundigen zich, na
het voltooien van de opleiding, via een webapplicatie vooraf moeten registreren. In eerste instantie
zal gecontroleerd worden of de kandidaat-energiedeskundigen de opleiding tot energiedeskundige
type A of type C gevolgd hebben en of zijn getuigschrift nog geldig is. Als dat niet het geval is, zullen
de energiedeskundigen niet verder geraken in de registratieprocedure. Voor de geschorste
energiedeskundige zal gecontroleerd worden of de schorsing afgelopen is.
•

Gegevens

Identificatiegegevens
- naam
- voornaam
- geboortedatum
- geslacht
- rijksregisternummer
Opleidingsgegevens
- opleidingsinstelling
- datum getuigschrift
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- type opleiding

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt Thomas More Kempen vzw om de gevraagde persoonsgegevens van de cursisten
mee te delen aan VEA voor de doeleinden en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging. De
VTC verleent geen machtiging voor de mededeling van het rijksregisternummer.
De hogeschool moet een informatieveiligheidsconsulent aanstellen tegen 30 juni 2013 en dit aan de
VTC meedelen.
De hogeschool moet tegen 31 december 2013 een informatieveiligheidsplan opstellen en aan de VTC
bezorgen.
De VTC bepaalt dat de hogeschool haar een kopie bezorgt van de mededeling aan de kandidaten die
zich inschrijven voor de opleiding.
Over de maatregelen die vermeld werden in het formulier en die nog niet zijn uitgevoerd, moet een
stand van zaken worden doorgegeven aan de VTC tegen 31 december 2013.
•

Opvolging voorwaarden

De kandidaat energiedeskundigen werden voor de start van de opleiding en na het behalen van hun
certificaten op de hoogte gesteld dat de volgende gegevens aan VEA werden bezorgt: (naam,
voornaam, rijksregisternummer, datum getuigschrift, geslacht, opleidingsinstelling en type
opleiding).
Er werd een informatieveiligheidsconsulent aangeduid en er werd in augustus 2014 een advies voor
gevraagd aan de VTC.
De hogeschool heeft uitgelegd waarom de opmaak van het plan vertraging heeft opgelopen. Het is
nu gepland voor het nieuwe academiejaar 2014-2015. De VTC heeft gevraagd om op de hoogte
gehouden te worden van de stand van zaken m.b.t. het informatieveiligheidsplan.

Beraadslaging VTC nr. 07/2013 van 13 februari 2013

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het meedelen van persoonsgegevens van cursisten van de opleiding tot
energiedeskundige type A door HUB-EHSAL vzw aan het Vlaams Energie Agentschap (VEA) voor de
organisatie van het centraal examen voor kandidaat-energiedeskundigen.
Sinds 1 november 2008 dienen woningen, appartementen, studio’s,… die te koop worden
aangeboden over een energieprestatiecertificaat (EPC) te beschikken. Dit EPC wordt opgemaakt door
een energiedeskundigen type A. Voor verhuur geldt de verplichting sinds 1 januari 2009. Ook
publieke gebouwen groter dan 1000 m², moeten sinds 1 januari 2009, over een EPC publieke
gebouwen beschikken. Vanaf 1 januari 2013 zal de drempel van 1000 m² verlaagd worden naar 500
m². Dit EPC wordt opgemaakt door een energiedeskundige type C.
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Om erkend te kunnen worden dienen zowel de energiedeskundigen type A als de
energiedeskundigen type C een door het VEA erkende opleiding te volgen.
Momenteel worden de opleidingen hoofdzakelijk aangeboden door Syntra Vlaanderen en door
enkele hogescholen en universiteiten, waaronder HUB-EHSAL. Daarnaast biedt ook Vinçotte
Academy de opleiding aan.
Het VEA heeft echter vastgesteld dat de kwaliteit en de inhoud van de huidige opleidingen tot
energiedeskundige type A en type C zeer verschillend is. Ondanks het volgen van een opleiding en
het slagen in een examen (enkel voor energiedeskundigen type A momenteel) blijkt uit controle van
een aantal certificaten en opleidingsinstellingen en uit een aantal klachten, dat een groot aantal
deskundigen helaas niet altijd over de minimale basiskennis beschikt om een correct certificaat te
kunnen opstellen. Om meer kwaliteitsgaranties in te bouwen wordt momenteel een centraal examen
voorbereid.
Om te kunnen inschrijven voor het centraal examen zullen de kandidaat-energiedeskundigen zich, na
het voltooien van de opleiding, via een webapplicatie vooraf moeten registreren. In eerste instantie
zal gecontroleerd worden of de kandidaat-energiedeskundigen de opleiding tot energiedeskundige
type A of type C gevolgd hebben en of zijn getuigschrift nog geldig is. Als dat niet het geval is, zullen
de energiedeskundigen niet verder geraken in de registratieprocedure. Voor de geschorste
energiedeskundige zal gecontroleerd worden of de schorsing afgelopen is.

•

Gegevens

Identificatiegegevens
- naam
- voornaam
- geboortedatum
- geslacht
- rijksregisternummer
Opleidingsgegevens
- opleidingsinstelling
- datum getuigschrift
- type opleiding

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt HUB-EHSAL om de gevraagde persoonsgegevens van de cursisten mee te delen aan
VEA voor de doeleinden en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging. De VTC verleent geen
machtiging voor de mededeling van het rijksregisternummer.
De VTC bepaalt dat HUB-EHSAL haar een kopie bezorgt van de mededeling aan de kandidaten die
zich inschrijven voor de opleiding.
De VTC bepaalt dat HUB-EHSAL haar haar op de hoogte brengt van de aanstelling van een
veiligheidsconsulent tegen 30 juni 2013.
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De VTC bepaalt dat HUB-EHSAL haar een kopie bezorgt van het schriftelijk en door de directie
goedgekeurd veiligheidsplan tegen 31 december 2013.

•

Opvolging voorwaarden

De VTC ontving een kopie van de mededeling aan de kandidaten.
Vanaf 1 januari 2014 werd een nieuwe fusie-instelling gevormd HUB-KaHo, een fusie tussen HUBEHSAL en KaHo Sint-Lieven. Vanaf 1 oktober 2014 zullen de academische opleidingen (waarin het
attest van VEA ook kadert) deel uitmaken van de KU Leuven. De VTC ontving het veiligheidsplan van
de KULeuven.

Beraadslaging VTC nr. 25/2013 van 31 juli 2013

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het meedelen van persoonsgegevens van internaatleerlingen door het
Gemeenschapsonderwijs (GO!) aan het agentschap Jongerenwelzijn (JWZ) en aan het Vlaams
Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en omgekeerd.
Het betreft in deze aanvraag de leerlingen van het gemeenschapsonderwijs die ingeschreven zijn in
een (semi)internaatinstelling van het GO!, meer bepaald de instellingen die verbonden zijn aan een
Medisch Pedagogisch Instituut (MPI), aan een Instituut voor buitengewoon secundair onderwijs
(IBSO), de semi-internaten en het tehuis voor opname van jongeren in het kader van hulp en
bijstandsregeling te Kuurne.
Het betreft een eenmalige uitwisseling in volgende procedure :
1° Overmaken van de lijst van de ingeschreven leerlingen met gegevens aan het VAPH en JWZ;
2° VAPH en JWZ gaan na welke leerlingen reeds een Welzijnsdossier hebben en gebruik maken van
ondersteuning;
3° De resultaten o.m. de aanduiding van de categorie waarin het dossier van de reeds ondersteunde
leerling zich bevindt, worden aan het GO! terug bezorgd.
•

Gegevens

Identificatiegegevens van de jongere
[rijksregisternummer]
voornaam
naam
Attestering/type van de jongere
Identificatiegegevens van de jongere
[rijksregisternummer]
voornaam
naam
Nummer en gegevens van de aan de onderwijsinstelling verbonden internaatinstelling waar
de jongere verblijft
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de identificatiegegevens van de instelling waar de jongere verblijft, Iedere instelling heeft ook
een uniek instellingsnummer; bv.:
3574 - MPIGO Sterrebos - Bornstraat 52 - 8800 Roeselare- Tel 051 22 63 19 - Fax 051 22 83 39
- mpi.rumbeke@g-o.be
Gegevens CLB van het GO! waaraan de onderwijsinstelling verbonden is
Iedere jongere volgt les in een bepaalde school en deze school is verbonden aan één CLB (CLB
zijn niet verbonden aan internaten)
Hier worden de gegevens van het CLB opgesomd (met instellingsnummer) die de jongere
begeleid. Bv.:
114488 CLB GO! Mandel en Leie - Hugo Verrieststraat 36 , 8800 ROESELARE - tel:05122.64.54 - fax:051-24.37.97 - mail: clb.kortrijk.roeselare@g-o.be
Afgetoetste gegevens door VAPH en JWZ aan het CLB waaraan de onderwijsinstelling van
het GO! verbonden is
In deze eerste fase is het voor het GO! genoeg om te weten of het VAPH en/of JWZ in het
bezit zijn van een dossier van de betrokken jongere.
Nummer en gegevens van de onderwijsinstelling waar de jongere onderwijs volgt
Dit zijn de gegevens van de school waar de jongere les volgt (terug met een uniek identificatie
nummer). Bvb 42739 - GO! Atheneum Roeselare - Groenestraat 170 - 8800 ROESELARE - 05127.27.70 051-27.27.78 ka.roeselare@g-o.be

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt GO! om de gevraagde persoonsgegevens, met uitzondering van het document
“Plaatsingsdocument of uitspraak Jeugdrechtbank t.a.v. de jongere”, mee te delen aan VAPH en JWZ
en omgekeerd voor de doeleinden en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging.
GO! bezorgt aan de VTC ten laatste tegen 15 september 2013 het ingevulde formulier evaluatie
beveiliging van GO! en een stand van zaken inzake het veiligheidsbeleid van de bij deze
gegevensstroom betrokken instanties die onder haar bevoegdheid vallen.

•

Opvolging voorwaarden

GO! heeft tijdig een informatieveiligheidsplan aan de VTC bezorgd.

Beraadslaging VTC nr. 40/2013 van 9 oktober 2013

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het meedelen van persoonsgegevens uit de leer- en
ervaringsbewijzendatabank (LED) door het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en
Vorming aan Selor.
Selor rekruteert voor meer dan 150 verschillende overheidsdiensten. Selor rekruteert meestal
medewerkers voor de federale overheid, maar ook voor de gemeenschappen en de gewesten.
Daarnaast organiseert Selor de testen voor de bewakings- en veiligheidssector in het land en
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organiseert Selor taaltesten. De taken op het vlak van rekrutering, selectie, oriëntatie en certificatie
vereisen dat Selor beschikt over een juist en volledig beeld van de scholing, kwalificaties en
competenties van de burgers die beroep doen op een of meerdere van deze dienstverleningen. De
bevoegdheden van Selor vereisen een gedetailleerde inventarisatie en registratie van de
schoolopleidingen, aanvullende opleidingen en professionele ervaringen, van elke persoon die
beroep doet op Selor. Deze informatie is terug te vinden in de LED, de centrale databank voor leeren ervaringsbewijzen.
•

Gegevens

Per bewijs dat wordt geregistreerd in de LED, worden een aantal kenmerken van dit bewijs
opgeslagen (o.m. graad, onderwijsvorm, waar het diploma werd behaald, …). Deze gegevens zijn
vereist voor de unieke identificatie van het behaalde bewijs.

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt het AKOV om de gevraagde persoonsgegevens uit de LED mee te delen aan Selor
voor de doeleinden vermeld in deze machtiging en onder de opschortende voorwaarde dat de
veiligheidsconsulent van Selor werd aanvaard.
De VTC bepaalt dat Selor haar een kopie bezorgt van het door de directie goedgekeurde
veiligheidsbeleid tegen 1 mei 2014.
•

Opvolging voorwaarden

De termijn is nog niet verstreken.

Voorwaarden informatieveiligheid

Beraadslaging VTC nr. 11/2013 van 17 april 2013

•

Onderwerp

Machtigings aanvraag tot wijziging van de machtigingen VTC nr. 03/2013, nr. 12/2013 en nr.
23/2013 voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen uit het basis- en secundair
onderwijs tussen het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) en de scholen van het basis- en
secundair onderwijs met betrekking tot de voorwaarden van informatieveiligheid in de scholen.
In de machtigingen van de VTC nr. 03/2012 van 14 maart 2012, nr. 12/2012 van 25 juli 2012 en nr.
23/2012 van 17 oktober 2012 werden m.b.t. de informatieveiligheid in de scholen van het basis- en
secundair onderwijs volgende voorwaarden opgelegd:
“De VTC bepaalt dat AgODi, haar een concreet stappenplan voorlegt met prioriteiten en realistisch
tijdskader m.b.t. het invoeren van een veiligheidsbeleid en veiligheidsplan bij de
onderwijsinstellingen tegen 1 november 2012.
De VTC bepaalt dat AgODi, haar tegen 1 november 2012 een lijst bezorgt van de kandidaatveiligheidsconsulenten van alle onderwijsinstellingen.
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De VTC stelt dat deze machtiging van rechtswege wordt opgeschort op 1 november 2012 voor de
onderwijsinstellingen die op dat moment geen kandidaat-veiligheidsconsulent hebben aangeduid en
meegedeeld aan AgODi.”
De VTC stelt vast dat de opgelegde voorwaarden niet werden vervuld. AgODi heeft hierop
gereageerd per brief en op 20 maart 2013 had een overleg plaats tussen de VTC, AgODi, GO! en de
onderwijskoepels.
•

Beslissing

De VTC bepaalt dat in randnummer 64 en randnummer 66 van de machtiging nr. 03/2012 de laatste
zin wordt geschrapt.
De VTC bepaalt dat in randnummer 98 en randnummer 100 van de machtiging nr. 12/2012 de laatste
zin wordt geschrapt.
De VTC bepaalt dat in randnummer 55 en randnummer 57 van de machtiging nr. 23/2012 de laatste
zin wordt geschrapt.
De VTC bepaalt dat de voorwaarden, vermeld in de machtigingen nr. 03/2012 (randnummers 68-70) ,
nr. 12/2012 (randnummers 106-108) en nr. 23/2012 (randnummers 60-62) worden vervangen door
volgende voorwaarden:
“ De VTC bepaalt dat GO! en elke onderwijskoepel van het basis en secundair onderwijs haar tegen
eind september 2013 een algemeen plan van aanpak bezorgt omtrent de uitrol van een
veiligheidsbeleid.
De VTC bepaalt dat GO! en elke onderwijskoepel van het basis en secundair onderwijs haar tegen
eind juni 2014 een concreet stappenplan bezorgt met concrete maatregelen van
informatieveiligheid.
De VTC bepaalt dat deze machtiging geldt voor een periode tot 31 juli 2014.”
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Persoonsgegevens van jongeren
Voor wetenschappelijk en statistisch onderzoek

Beraadslaging VTC nr. 14/2013 van 8 mei 2013

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het meedelen van persoonsgegevens in het kader van de integrale
jeugdhulp door het agentschap Jongerenwelzijn als verantwoordelijke voor de verwerking van de
toepassing INSISTO en de toepassing DOMINO OCJ en voor het meedelen van gecodeerde
persoonsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek en beleidsdoeleinden aan het agentschap
Jongerenwelzijn en het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
In uitvoering van het (ontwerp)decreet betreffende de integrale jeugdhulp (hierna: ontwerpdecreet
IJH) wordt onder de verantwoordelijkheid van het agentschap Jongerenwelzijn een systeem opgezet
waardoor de uitwisseling van cliëntgegevens mogelijk wordt met als doel hulp en zorg op maat te
organiseren voor minderjarigen , hun ouders, desgevallend, hun opvoedingsverantwoordelijken en
de betrokken personen uit hun leefomgeving die daar behoefte aan hebben. De integrale jeugdhulp
wordt gerealiseerd door een gemeenschappelijke analyse van de hulpvraag via een
sectoroverschrijdende samenwerking tussen jeugdhulpaanbieders en intersectorale afstemming van
het jeugdhulpaanbod. Hiervoor wordt een samenwerking opgezet tussen verschillende sectoren : het
Vlaams agentschap Kind en Gezin, het Vlaams Agentschap Personen met een Handicap, het Vlaams
agentschap Jongerenwelzijn, de centra voor leerlingenbegeleiding, de centra voor geestelijke
gezondheidszorg, de centra voor integrale gezinszorg, de centra voor algemeen welzijnswerk.
•

Gegevens

Via INSISTO: persoonsgegevens die worden meegedeeld door andere dan de betrokkenen:
Visie van de betrokken hulpverleners;
Eventueel aanleveren van diagnostische gegevens in relatie tot de hulpbehoefte vanwege een
erkend Multidisciplinair team op vraag van het team Indicatiestelling (diagnostiek uit het Adoc);
Voorstel van benodigde hulp vanwege de aanmeldende voorziening;
Bijkomende informatie: Relevant in deze sectie zijn de elementen van bijkomende informatie
verkregen bij de cliënt of de betrokkene, almede notuleringen van de gesprekken met de
cliënt en eventueel betrokkenen die vrij kunnen toegevoegd worden;
Relevante notulen van gesprek met de cliënt en/zijn betrokkene(n): dit is een transscript van
de gesprekken met de betrokkene/cliënt, (optioneel!);
Relevante notulen van de bespreking over het dossier binnen het indicatiestellingsteam.

Via INSISTO: persoonsgegevens die worden meegedeeld door de betrokkenen ( minderjarige ,
ouders, indien nodig, opvoedingsverantwoordelijken en leefomgeving van de minderjarige):
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Andere identificatie van aangemelde minderjarige, niet beschikbaar in het Rijksregister:
verblijfsadres;
Contactadres voor briefwisseling;
Identificatie van wettelijke vertegenwoordiger(s) (ouders, voogd) en/of opvoedingsfiguur in
relatie tot de minderjarige (opvoedingsverantwoordelijke): naam, voornaam, adres (geen
RRN, domicilie, verblijf), relatie tot de minderjarige, roepnaam, geboortejaar, jaar van
overlijden(indien van toepassing), nationaliteit, verblijfsprocedure, werkstatus (student,
werkende, andere bronnen van inkomsten), telefoon, e-mail, of deze persoon al dan niet
ontvanger is van de documenten verstuurd aan de minderjarige;
Identificatie van relevante gezinsbetrokkenen in relatie tot de minderjarige of mensen uit de
leefomgeving van de minderjarige (vader, moeder, stiefvader, stiefmoeder, broer, zus,
grootvader, …): naam, voornaam, adres (geen RRN, domicilie, verblijf), relatie tot de
minderjarige, roepnaam, geboortejaar, jaar van overlijden(indien van toepassing),
nationaliteit, verblijfsprocedure, werkstatus (student, werkende, andere bronnen van
inkomsten), telefoon, e-mail, of deze persoon al dan niet ontvanger is van de documenten
verstuurd aan de minderjarige;
Identificatie van relevante betrokkenen in relatie tot de minderjarige (leerkracht, vriend(in),
…): naam, voornaam, adres (geen RRN, domicilie, verblijf), relatie tot de minderjarige,
roepnaam, geboortejaar, jaar van overlijden(indien van toepassing), nationaliteit,
verblijfsprocedure, werkstatus (student, werkende, andere bronnen van inkomsten), telefoon,
e-mail, of deze persoon al dan niet ontvanger is van de documenten verstuurd aan de
minderjarige.
Identificatie van relevante hulpverleners, die meehelpen bij de samenstelling van de aanvraag
tot niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp: voorziening, naam, voornaam, adres
voorziening, max. 2 telefoonnummers;
Bevraging van de hulpbehoefte vanuit het perspectief van de aangemelde minderjarige,
gezinsbetrokkene en/of andere betrokkenen (probleemstelling, positieve krachten, reeds
verkregen hulp, …). Er moet zowel aandacht geschonken worden aan de probleemgebieden
als aan de context van de minderjarige. Zowel draaglast- als draagkrachtfactoren zijn
essentieel bij het onderzoeken van de context = vraagverheldering uit A-document.
Via DOMINO OCJ: persoonsgegevens die worden meegedeeld door andere dan de
betrokkenen:
Schets van de problematiek volgens hulpverlener;
Omschrijving van de verontrusting, motivering aanmelding;
Schets van de hulpverleningsgeschiedenis vanuit het perspectief van de hulpverlener.
Via DOMINO OCJ: persoonsgegevens die worden meegedeeld door de betrokkenen
(minderjarige, ouders, indien nodig, opvoedingsverantwoordelijken en leefomgeving van de
minderjarige):
Andere identificatie van aangemelde minderjarige, niet beschikbaar in het rijksregister:
verblijfsadres;
Identificatie van wettelijke vertegenwoordiger(s) (ouders, voogd) en/of opvoedingsfiguur in
relatie tot de minderjarige (opvoedingsverantwoordelijke);
Identificatie van relevante gezinsbetrokkenen in relatie tot de minderjarige (vader, moeder,
stiefvader, stiefmoeder, broer, zus, grootvader, …);
Identificatie van relevante betrokkenen in relatie tot de minderjarige (leerkracht, vriend(in),
…);
Schets van de problematiek vanuit het perspectief van de cliënt en het cliëntsysteem;
Schets van de hulpverleningsgeschiedenis;
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Visie van het cliëntsysteem op de aanmelding.

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt het agentschap Jongerenwelzijn als verantwoordelijke voor de toepassing DOMINO
OCJ, beperkt tot de gegevensverwerking door het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg, voor de
doeleinden en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging.
Voor het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin treedt deze machtiging pas in werking na
ontvangst door de VTC van het formulier evaluatie beveiliging.
De VTC bepaalt dat deze machtiging pas in werking treedt op het ogenblik dat het ontwerpdecreet
betreffende de integrale jeugdhulp in werking is getreden.
Specifiek wijst de VTC op de voorwaarden inzake de bewaartermijn.
De VTC bepaalt dat het agentschap Jongerenwelzijn haar een kopie bezorgt van de brieven ter
kennisgeving aan de betrokkenen.

•

Opvolging voorwaarden

De VTC stelt vast dat art. 106 van het decreet van 12 juli 2013 bepaalt dat het decreet inwerking
treedt uiterlijk op 1 maart 2014, met uitzondering van art. 88 en 89 die in werking treden op 1
januari 2015.
De VTC ontving tijdig het formulier evaluatie van de beveiliging en een kopie van de brieven ter
kennisgeving aan de betrokkenen.

Voor dossierbehandeling
Beraadslaging VTC nr. 23/2013 van 31 juli 2013
•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens in het kader van de
integrale jeugdhulp door het agentschap Jongerenwelzijn (JWZ) aan het Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap (VAPH).
Het VAPH heeft als opdracht om de maatschappelijke integratie en participatie van personen met
een handicap te bevorderen.
Het VAPH richt zich specifiek tot een bepaalde categorie van personen met name personen met een
handicap, en dit als het om niet rechtstreeks toegankelijke ondersteuning gaat. Voor rechtstreeks
toegankelijke, dit is minder intensieve ondersteuning, kan een vermoeden van handicap volstaan.
De kerntaken van het VAPH zijn de organisatie van de ondersteuning van personen met een handicap
en van de leefomgeving waarin ze verblijven en het specificeren van de criteria met het oog op de
afbakening van de doelgroep.
Het VAPH vergunt, erkent en subsidieert voorzieningen om ondersteuning te bieden aan personen
met een handicap in semi-residentieel of residentieel verband of die personen met een handicap
ambulant begeleiden, dit is begeleiding aan huis.
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•

Gegevens

Identificatiegegevens van de aangemelde minderjarige
naam
voornaam
geslacht
geboortedatum
(rijksregisternummer)
Domicilieadres
Andere identificatie van aangemelde minderjarige, niet beschikbaar in het rijksregister, zoals
verblijfsadres
Identificatie van wettelijke vertegenwoordiger(s) (ouders, voogd):
naam
voornaam
adres
relatie tot de minderjarige
geboortedatum
telefoon
e-mail
of deze persoon al dan niet ontvanger is van de documenten verstuurd aan de minderjarige.
Identificatie van de opvoedingsfiguur in relatie tot de minderjarige
(opvoedingsverantwoordelijke)
identificatie van relevante gezinsbetrokkenen in relatie tot de minderjarige of mensen uit de
leefomgeving van de minderjarige (vader, moeder, stiefvader, stiefmoeder, broer, zus,
grootvader, …)
identificatie van relevante betrokkenen in relatie tot minderjarige ( leerkracht, vriendin…):
naam, voornaam, adres, relatie tot de minderjarige, roepnaam, ,telefoon, e-mail, of deze
persoon al dan niet ontvanger is van de documenten verstuurd aan de minderjarige.
Identificatie van relevante hulpverleners, die meehelpen bij de samenstelling van de
aanvraag tot niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp:
voorziening
naam
voornaam
adres voorziening
telefoon
Datum van de aanmelding,
datum van eerste intake
Bevraging van de hulpbehoefte vanuit het perspectief van de aangemelde minderjarige,
gezinsbetrokkene en/of andere betrokkenen (klachten en problemen, positieve elementen,
wat loopt goed, probleemstelling, positieve krachten, reeds verkregen hulp, …cf luik
vraagverheldering in het kader van de aanmelding in Insisto.
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Visie van de betrokken hulpverleners op de hulpbehoefte (klachten en problemen/positieve
elementen, wat loopt goed, wat wenst hulpverlener veranderd te zien, gewenste hulp enz…cf
luik vraagverheldering van het A-document.
Diagnostische gegevens in relatie tot de hulpbehoefte (met uitzondering van de door de arts
versleutelde medische gegevens). cf. luik diagnostische gegevens in het kader van aanmelding
in Insisto :
problematisch functioneren, probleemgebied, bevinding handicapcodes, modaliteiten,
stoorniscodes, proces, instrumenten, standaardisatie, kwalificatie, positieve krachten,
probleemgebied en bevinding)
Handicapcodes met inbegrip van modaliteiten en stoorniscodes
Bijkomende informatie o.a. verkregen bij de cliënt of de betrokkene, almede notuleringen
van de gesprekken met de cliënt en eventueel betrokkenen die vrij kunnen toegevoegd
worden.
Voorstel van benodigde hulp vanwege de aanmeldende voorziening en het
indicatiestellingsvoorstel van het multidisciplinair team (MDT).
Gegevens in verband met de indicatiestelling/indicatiestellingsverslag (ISV) door het team
indicatiestelling van de toegangspoort:
aanvraagcontext, verslagtype, dossiernummer, datum ontvankelijk, datum ISV goedgekeurd,
indicatiesteller, leidinggevende, , lijst bijkomende info, lijst diagnostiek info, lijst typemodules
met bijhorende zorgzwaarte, bijlagen o.a. adviesrapport, geldigheidsduur, hoogdringendheid,
reden van hoogdringendheid…
Typemodules en datum indicatiestellingsverslag
Gegevens in verband met de jeugdhulpverleningsbeslissing van het team jeugdhulpregie:
aanvraagcontext, toegangspoort voorziening, toegangsport afdeling, aanmeldende
voorziening en afdeling, dossiernummer, datum ontvankelijk, dossierbeheerder (e-mail en
telefoon) leidinggevende, lijst van geïndiceerde typemodules, typemodule status naam van
voorziening waar hulp mag opgestart worden, periode of geldigheidsduur)
Wettelijke subrogatie

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt JWZ om de gevraagde persoonsgegevens mee te delen aan VAPH voor de
doeleinden en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging.
De machtiging geldt voor wat de vijfde doelstelling betreft slechts voor de duur van het pilootproject.
De VTC bepaalt dat deze machtiging slechts geldt voor zover de verwerkingen conform zijn met de
bepalingen van het decreet zoals aangenomen door de plenaire vergadering van het Vlaams
Parlement.
De VTC vraagt dat haar tegen 30 september 2013 de modellen van de standaardbrieven worden
bezorgd.
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•

Opvolging voorwaarden

JWZ heeft de VTC de modellen van standaardbrieven bezorgd.

Beraadslaging VTC nr. 24/2013 van 31 juli 2013

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het meedelen van persoonsgegevens in het kader van de integrale
jeugdhulp tussen het agentschap Jongerenwelzijn (JWZ) als verantwoordelijke voor de
ondersteuningscentra jeugdzorg en het agentschap Kind en Gezin (Kind en Gezin) als
verantwoordelijke voor de vertrouwenscentra kindermishandeling.
In uitvoering van het decreet betreffende de integrale jeugdhulp (hierna: decreet IJH) wordt onder
de verantwoordelijkheid van het agentschap Jongerenwelzijn (JWZ) een systeem opgezet waardoor
de uitwisseling van cliëntgegevens mogelijk wordt met als doel hulp en zorg op maat te organiseren
voor minderjarigen , hun ouders, desgevallend, hun opvoedingsverantwoordelijken en de betrokken
personen uit hun leefomgeving die daar behoefte aan hebben. De integrale jeugdhulp wordt
gerealiseerd door een gemeenschappelijke analyse van de hulpvraag via een sectoroverschrijdende
samenwerking tussen jeugdhulpaanbieders en intersectorale afstemming van het jeugdhulpaanbod.
Hiervoor wordt een samenwerking opgezet tussen verschillende sectoren : het Vlaams agentschap
Kind en Gezin (Kind en Gezin), het Vlaams Agentschap Personen met een Handicap, het Vlaams
agentschap JWZ, de centra voor leerlingenbegeleiding, de centra voor geestelijke gezondheidszorg,
de centra voor integrale gezinszorg, de centra voor algemeen welzijnswerk.
•

Gegevens

Persoonsgegevens die worden meegedeeld door de betrokkenen (minderjarige, ouders,
indien nodig, opvoedingsverantwoordelijken en leefomgeving van de minderjarige):
Andere identificatie van aangemelde minderjarige, niet beschikbaar in het Rijksregister:
verblijfsadres;
Identificatie van wettelijke vertegenwoordiger(s) (ouders, voogd) en/of opvoedingsfiguur in
relatie tot de minderjarige (opvoedingsverantwoordelijke);
Identificatie van relevante gezinsbetrokkenen in relatie tot de minderjarige (vader, moeder,
stiefvader, stiefmoeder, broer, zus, grootvader, …);
Identificatie van relevante betrokkenen in relatie tot de minderjarige (leerkracht, vriend(in),
…);
Schets van de problematiek vanuit het perspectief van de cliënt en het cliëntsysteem;
Schets van de hulpverleningsgeschiedenis;
Visie van het cliëntsysteem op de aanmelding.
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•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt het agentschap JWZ als verantwoordelijke voor de ondersteuningscentra jeugdzorg
en Kind en Gezin als verantwoordelijke voor de vertrouwenscentra kindermishandeling, voor de
doeleinden en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging.
De VTC bepaalt dat deze machtiging slechts geldt voor zover de verwerkingen conform zijn met de
bepalingen van het decreet, zoals aangenomen door de plenaire vergadering van het Vlaams
Parlement.
Specifiek wijst de VTC op de voorwaarden inzake de bewaartermijn.
De VTC bepaalt dat het agentschap JWZ en Kind en Gezin haar een kopie bezorgen van de brief ter
kennisgeving aan de betrokkenen.
De VTC bepaalt dat Kind en Gezin haar een rapport wordt bezorgd omtrent het uittekenen van een
veiligheidsbeleid voor de VK’s tegen eind december 2013.
•

Opvolging voorwaarden

De VTC stelt vast dat het decreet van 3 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp in werking is
sedert 1 maart 2014.
De VTC ontving tijdig een kopie van de modelbrieven ter kennisgeving aan de betrokkenen.
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Persoonsgegevens van inburgeraars en anderstaligen
Voor dossierbehandeling en beleid

Beraadslaging VTC nr. 17/2013 van 12 mei 2013

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het meedelen van persoonsgegevens van cursisten Nederlands als
tweede taal (NT2) en van het personeel van de Huizen van het Nederlands (HvN) door de HvN aan
de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO) en centra voor basiseducatie (CBE).
Het betreft het meedelen van persoonsgegevens van anderstaligen die een cursus NT2 moeten of
willen volgen. Bijkomend gaat het over contactgegevens van personeel van de Huizen van het
Nederlands.
Momenteel wordt een nieuw elektronisch registratiesysteem ontwikkeld voor de onthaalbureaus en
de Huizen van het Nederlands: de Kruispuntbank Inburgering (KBI). De OB en HvN kunnen via dit
systeem hun cliënten opvolgen.
Aangezien de onthaalbureaus en de Huizen in functie van de trajecten die ze begeleiden nauw
samenwerken met diverse partners (zoals VDAB, aanbodverstrekkers NT2, OCMW en VMSW) dienen
met deze partners uitwisselingsstromen uitgebouwd te worden in dit nieuw registratiesysteem.
•

Gegevens

Stroom 1: Raadpleeg test resultaat:
Het DAVINCI-instellingsnummer van het Huis van het Nederlands dat een nieuw
testresultaat doorgeeft aan een centrum
De unieke identificatie van de afgelegde testen binnen de KBI
De datum waarop de persoon de test heeft afgelegd (of moest afleggen, maar niet heeft
deelgenomen aan de test)
Gegevens over de soort test:
- De unieke identificatiecode van het type test. Keuzelijst van de KBI
- De unieke identificatie van de test binnen het testtype in TestTypeCode. Keuzelijst KBI.
- De unieke identificatie van de versie van de test in TestCode
Gegevens over het resultaat
- Teller van het globaal voor de test
- Noemer van het globaal voor de test
- De unieke identificatie van het globaal resultaat (geslaagd, niet geslaagd,…) voor de test
- De unieke identificatie van het instapniveau als eindresultaat van de afgelegde test
- De unieke identificatie van het behaald niveau als eindresultaat van de afgelegde test
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Stroom 2: raadpleeg KBI dossier:
Contactgegevens cursist:
- Roepnaam van de cursist
- Contactadres van de cursist
- Telefoonnummer van de cursist
- E-mail van de cursist
Scholing en talenkennis van de cursist:
- De unieke identificatie van het scholingsniveau
- Het aantal jaren scholing
- Talenkennis: ISO code verwijzend naar de taal
- De unieke identificatie van het taalkennisniveau
De unieke identificatie van het perspectief
Conclusies intake:
- Advies: de unieke identificatie van de leervaardigheid
- Doorverwijzing: de unieke identificatie van de leervaardigheid, gekoppeld aan het bestaande
aanbod
- De unieke identificatie van het alfabetiseringsniveau – ons schrift
- De unieke identificatie van het alfabetiseringsniveau – ander schrift
- Taal: ISO code verwijzend naar de taal
- De unieke identificatie van het alfabetiseringsniveau
Contactgegevens trajectbeheerder:
- Naam
- Voornaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres
Traject:
- De unieke identificatie van het trajecttype
- De unieke identificatie van de status van het traject
- Startdatum van het traject
- Einddatum van het traject
Inburgeringscontract en –attest:
- Datum waarop het contract getekend is
- Datum waarop het addendum van het contract getekend is
- Inburgeringsattest
- Unieke identificatie van het attest
- datum waarop het attest gegevens is
Lesmoment van niet-DAVINCI cursussen in de toekomst:
- Lesmoment
- Datum van les
- Beginuur
- Einduur
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•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt de erkende Huizen van het Nederlands, de gevraagde persoonsgegevens mee te
delen van cursisten NT2 en trajectbegeleiders bij deze Huizen aan de Centra voor
Volwassenenonderwijs en de Centra voor Basiseducatie voor de doeleinden en onder de
voorwaarden vermeld in deze machtiging.
ABB bezorgt de VTC een update van de evaluatie van de beveiliging tegen 31 juli 2013.
Voor de centra wordt aan de VTC tegen 30 september 2013 meegedeeld welke maatregelen ze
nemen of zullen nemen inzake het naleven van de bewaringstermijn.
Voor ABB en de centra worden de genomen maatregelen inzake transparantie aan de VTC
meegedeeld tegen 30 september 2013.
•

Opvolging voorwaarden

Er werd de VTC een update van de evaluatie beveiliging bezorgd in 2013en in 2014 een update van
het veiligheidsplan ABB – KBI. Dit plan zal verder aangevuld worden zodat een nieuwe versie
beschikbaar zal zijn tegen 1 februari 2015. De VTC heeft herinnerd aan de maatregelen inzake
bewaringstermijn en transparantie, maar nog geen antwoord gekregen.

Beraadslaging VTC nr. 37/2013 van 11 september 2013

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag tot uitbreiding voor wat betreft het taalniveau van de machtiging
VTC/15/2012 voor het meedelen van persoonsgegevens van cursisten Nederlands als tweede taal
(NT2) die tevens OCMW-cliënt zijn en van het personeel van de Huizen van het Nederlands (HvN)
door de HvN aan de OCMW.
Het betreft het meedelen van persoonsgegevens van anderstaligen die een cursus NT2 moeten of
willen volgen en die cliënt zijn van een OCMW gelegen in het Vlaamse Gewest .
De OCMW hebben de plicht de personen aan wie zij leefloon of equivalent leefloon toekennen, te
activeren, d.w.z., hen zo goed mogelijk toe te leiden tot de arbeidsmarkt. Hiertoe kan het
noodzakelijk zijn hen te verwijzen naar de Huizen van het Nederlands voor het volgen van cursussen
Nederlands en dit ook in hun begeleiding van de hulpvrager verder op te volgen.
De Huizen van het Nederlands hebben de decretale opdrachten om anderstaligen te oriënteren naar
het meest gepaste aanbod NT2, het aanbod NT2 te optimaliseren en objectieve meet- en registratieinstrumenten te ontwikkelen.
De doelstelling van de gegevensuitwisseling bestaat er in de aanwezigheid in deze cursussen
Nederlands, evenals de behaalde resultaten, op een snelle, elektronische en betrouwbare manier te
kunnen opvolgen.
Momenteel wordt een nieuw elektronisch registratiesysteem, de nieuwe Kruispuntbank Inburgering
of KBI, ontwikkeld voor de onthaalbureaus en de HvN. De onthaalbureaus en de HvN kunnen via dit
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systeem hun cliënten opvolgen. Aangezien de onthaalbureaus en de HvN in functie van de trajecten
die ze begeleiden nauw samenwerken met diverse partners zoals VDAB, aanbodverstrekkers NT2,
OCMW en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), dienen met deze partners
uitwisselingsstromen uitgebouwd te worden in dit nieuw registratiesysteem.
Deze aanvraag voor elektronische mededeling van persoonsgegevens omhelst de uitbreiding van één
van deze uitwisselingsstromen, namelijk de uitwisseling van gegevens tussen enerzijds de HvN (KBI)
en anderzijds de OCMW.
De gevraagde uitbreiding betreft het niveau van de opleiding NT2.
Het ABB is verantwoordelijk voor de coördinatie, de voortgangscontrole en het technische beheer
van de KBI.

•

Gegevens

Gegevens over Plaatsingen in Cursussen NT2 die in het kader van een Trajectonderdeel
binnen een relevant Type Traject worden gevolgd:
- gegevens over de ingerichte opleidings-variant en de ingerichte module-variant van de
gevolgde Cursus NT2
- gegevens over de status, een eventueel evaluatieresultaat, de eventuele stopzettingsdatum
en stopzettingsreden van de Plaatsing
- participaties (aan- of afwezigheden) op de voorziene lesmomenten

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt de erkende Huizen van het Nederlands, de gevraagde persoonsgegevens mee te
delen aan de OCMW voor de doeleinden, vermeld in randnummer 34 van de beraadslaging
VTC/15/2013, onder de voorwaarden vermeld in die en in huidige machtiging. De beperking “, en in
de mate waarin de richtgraad van de gevolgde cursussen niet hoger is dan A1” wordt opgeheven.
Voor de OCMW wordt aan de VTC zo snel mogelijk het model van kennisgeving aan hun klanten van
de verplichte vermeldingen conform artikel 9 WVP bezorgd.
Voor de OCMW wordt aan de VTC zo snel mogelijk meegedeeld welke maatregelen ze nemen of
zullen nemen inzake het naleven van de bewaringstermijn.

•

Opvolging voorwaarden

Voor de OCMW werd er nog geen antwoord gegeven.

71

Persoonsgegevens van sociale huurders
Voor wetenschappelijk en statistisch onderzoek

Beraadslaging VTC nr. 45/2013 van 13 november 2013

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het meedelen van persoonsgegevens van (kandidaat) sociale huurders
door de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) via de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal
Wonen (VMSW) aan de Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), in het kader van een analyse
van de in- en uitstroom binnen de sociale huisvesting.
De gegevensaanvraag kadert binnen een studie van het Steunpunt Wonen, binnen het kader van
werkpakket 8 ‘Analyse in- en uitstroom sociale huisvesting. Het HIVA - KU Leuven (partner binnen het
Steunpunt Wonen) doet de gegevensaanvraag. De KU Leuven is een openbare instelling met
rechtspersoonlijkheid.
Het Steunpunt Wonen is één van de Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek, gefinancierd door
de Vlaamse Overheid. De Steunpunten worden voor de periode 2012-2015 voorzien in structurele
financiering voor beleidsrelevant onderzoek in domeinen en/of onderwerpen die voor de Vlaamse
overheid prioritair zijn.
Wonen als onderzoeksonderwerp heeft verschillende sociale, economische en ruimtelijke dimensies.
Om al deze dimensies te vatten en te zorgen voor geschikte en betrouwbare informatie over wonen,
is er een bijdrage nodig vanuit verschillende academische disciplines. Het onderzoeksteam van het
Steunpunt Wonen is daarom multidisciplinair samengesteld, bestaande uit economen, sociologen,
geografen en architecten.
De beheersovereenkomst van het Steunpunt Wonen2 bepaalt dat de opdrachten de volgende zijn:
1)
het verzamelen, analyseren en ontsluiten van beleidsrelevante gegevens;
2)
het uitvoeren van beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek, en dit zowel op lange als op
korte termijn, met aandacht voor de strategie voor Vlaanderen zoals uitgewerkt in Vlaanderen In
Actie en PACT2020;
3)
het verlenen van wetenschappelijke dienstverlening.
De doelstelling van het Steunpunt Wonen is het leveren van objectieve informatie over de huidige en
de gewenste situatie op de Vlaamse woningmarkt. Het Steunpunt dient op deze manier bij te dragen
aan een langetermijnvisie over het Vlaamse woonbeleid, om het grondwettelijke recht op
behoorlijke huisvesting – zowel op vlak van betaalbaarheid als kwaliteit - te garanderen. Speciale
aandacht zal hierbij gaan naar de energie-efficiëntie van de woningvoorraad en het stedelijke beleid.
Het Steunpunt Wonen zal zich meer specifiek toespitsen op de hiaten in de kennis over wonen in
Vlaanderen die zijn gedetecteerd door de Vlaamse administratie.
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•

Gegevens

Jaar
waarop de verhuringsgegevens betrekking hebben
Gegevens m.b.t. de woning
WoningID
WoningGroepCode
Datum eerste verhuring
Woningtype
Aantal slaapkamers
Aantal personen
Bejaardenwoning
Rolstoelgebruikers
Marktwaarde
Referentiedatum marktwaarde
KI woning
Gemeente
Gegevens m.b.t. de bezetting van de woning
Begindatum van de bezetting
Einddatum van de bezetting
Leegstand bij ‘bezetting’
Gegevens m.b.t. het gezin van de huurder
Personen ten laste (bij huurprijsberekening)
Aantal kinderen (bij huurprijsberekening)
Aantal handicap (bij huurprijsberekening)
Aantal gezinsleden (bij huurprijsberekening)
Totaalinkomen (bij huurprijsberekening)
Reële huur (bij huurprijsberekening)
Begindatum (huurprijsberekening)
Einddatum (huurprijsberekening)
Onderbezettingsvergoeding (bij huurprijsberekening)
Computernummer (per gezinslid)
Geboortejaar in een range van 10 jaar (per gezinslid)
Geslacht (per gezinslid)
Gehandicapt (ja/nee) (per gezinslid)
Nationaliteit (per gezinslid)
Inkomen (per gezinslid)
Inkomensjaar (per gezinslid)
Inkomen fictief (ja/nee) (per gezinslid)
Relatie (per gezinslid, maar niet voor ‘huurder’)
Stelsel (bij verhuring)
Basishuurprijs (bij verhuring)
Referentiehuurprijs (bij verhuring)
Energiecorrectie (bij verhuring)
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Gegevens kandidaat huurders
Geïndexeerd inkomen (bestand kandidaat-huurders, periode 2002-2012)
Personen ten laste (bestand kandidaat-huurders, periode 2002-2012)
Aantal gezinsleden (bestand kandidaat-huurders, periode 2002-2012)
Nationaliteit (Belg, EU, niet-EU) (bestand kandidaat-huurders, periode 2002-2012)
Wachttijd (bestand kandidaat-huurders, periode 2002-2012)
WoningID van de eventueel verkregen woning van kandidaat-huurders

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt de SHM en de VMSW om de in de aanvraag vermelde gegevens aan het HIVA van de
KU Leuven mede te delen voor het doeleinden onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging.
De machtiging geldt tot 31 december 2015.
De VMSW en de KU Leuven nemen de gevraagde maatregelen inzake transparantie vermeld in
randnummer 55 en delen deze aan de VTC mee tegen respectievelijk eind december 2013 en eind
december 2015 of bij de eventuele publicatie van tussentijdse rapporten.
•

Opvolging voorwaarden

De VMSW heeft tijdig aan de voorwaarde inzake transparantie voldaan. Voor de KULeuven zijn de
termijnen nog niet verstreken

Voor dossierbehandeling
Beraadslaging VTC nr. 13/2013 van 8 mei 2013

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het meedelen van persoonsgegevens van sociale huurders door de
sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
(VMSW) aan het agentschap Inspectie RWO voor de controle op de naleving van de Sociale
Wooncode en van andere wetgeving omtrent sociale verhuur.
De SHM houden informatie bij omtrent de panden die zij verhuren en de huurders en familie die
deze panden bewonen. Deze informatie kan vanuit het door de SHM gebruikte softwarepakket in de
vorm van een XML-bestand geëxporteerd worden.
De afdeling Toezicht van Inspectie RWO wenst deze XML-bestanden jaarlijks op te vragen en deze
informatie te bundelen in een databank. Deze elektronische verwerking van gegevens biedt de
mogelijkheid om een geautomatiseerde controle te doen m.b.t. de correcte berekening van de
huurprijzen en de overschrijding van de woonbezettingsnormen, en om steekproeven te trekken
voor controles ten gronde inzake allerhande materies (huurlasten, huurprijzen, toewijzingen, …).
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•

Gegevens

Identificatie woning
- Woningadres
- Woningcode (registratienummer van het pand bij de verhuurder)
- Woninggroepcode (registratienummer van de groep woningen waar dit pand in is
ondergedeeld)
Waarde woning
- Marktwaarde
- Referentiedatum marktwaarde
- KI woning
Kenmerken woning
- Datum eerste verhuring
- Woningtype (appartement, eengezinswoning, duplex, bungalow, winkel, garage)
- Aantal slaapkamers
- Aantal personen toegelaten in de woning
- Aangepast als bejaardenwoning (ja/nee)
- Aangepast voor rolstoelgebruikers (ja/nee)
SHM eigenaar
In beheer (ja/neen)
Huurovereenkomst
- Begindatum bezetting
- Einddatum bezetting
Identificatiegegevens huurder
- Naam huurder
- Voornaam huurder
(- INSZ-nummer huurder)
- geboortedatum
- geslacht
- handicap (d.w.z. voldoen aan de criteria opgesomd in artikel 2 MB 21/12/2007)
- nationaliteit
Inkomensgegevens
- Inkomen
- Inkomensjaar
- Totale inkomen gezin
Verhuurstelsel
binnenstelsel (BIS)/buitenstel (BUS)
Ten laste
- personen ten laste
- aantal kinderen
- aantal kinderen met handicap
Huurprijsberekening
- Reële huur
- Basishuurprijs
- Patrimoniumkorting
- Minimale huurprijs
- Gezinskorting
Gezinsband
Relatie tussen de gezinsleden (er is een cijfercode voorzien per soort relatie)
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•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt de SHM en de VMSW om de in de aanvraag vermelde gegevens aan het agentschap
Inspectie RWO mede te delen voor de doeleinden, en onder de voorwaarden vermeld in deze
machtiging. De VTC verleent geen machtiging voor de mededeling van het rijksregisternummer.
De VMSW en Inspectie RWO nemen de gevraagde maatregelen inzake transparantie en delen deze
aan de VTC mee tegen 31 juni 2013.
De VTC bepaalt dat Inspectie RWO haar tegen eind juni 2013 het ondertekenen van de
vertrouwelijkheidsclausules bevestigt.

•

Opvolging voorwaarden

Na de aanvraag van de machtiging heeft men omtrent dit project niets meer ondernomen. Op dit
moment is niet geweten of het project ooit nog zal opgestart worden. De VTC heeft gevraagd om op
de hoogte te worden gebracht als het project wel start.

Beraadslaging VTC nr. 33/2013 van 11 september 2013

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het meedelen van persoonsgegevens van sociale huurders door een
sociaal verhuurkantoor (SVK) via de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) aan de
Vlaamse Belastingsdienst (VLABEL) en omgekeerd.
Het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (WIB) voorziet dat bepaalde verminderingen van de
onroerende voorheffing (OV) worden toegekend in functie van de bewoner van het onroerend goed.
Het is immers de bedoeling van de wetgever dat die verminderingen uiteindelijk ten goede komen
aan de bewoner.
De bewoner is niet per definitie de belastingplichtige van de onroerende voorheffing. De woning kan
ook verhuurd zijn. In dat geval wordt de vermindering toegekend aan de eigenaar-belastingplichtige
en mag de huurder het bedrag aftrekken van de huurprijs.
Huurders die van de vermindering willen genieten, moeten (op basis van een praktische regeling)
éénmalig een meldingsformulier aan de Vlaamse Belastingdienst bezorgen opdat de vermindering
automatisch zou kunnen toegekend worden. De SVK doen deze melding samen met de sociale
huurder. Het probleem situeert zich echter bij de opvolging. De huurders krijgen van de Vlaamse
Belastingdienst (VLABEL) jaarlijks een brief waarin het bedrag van de vermindering vermeld wordt.
De SVK worden hiervan door de huurder echter niet altijd op de hoogte gebracht, zodat de
vermindering ook niet van de huur wordt afgetrokken.
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•

Gegevens

Identificatie van de huurder en de partner van de huurder
Rijksregisternummer (zie verder) van alle huurders van een woning die onderverhuurd wordt
door een erkend sociaal verhuurkantoor en die in aanmerking komen voor de vermindering
van de huur.
Huurder gemeld bij VLABEL
Het feit of een huurder zich al dan niet gemeld heeft bij VLABEL.
Bedrag van de toegekende vermindering
(voor de huurders die zich gemeld hebben en recht hebben op een vermindering van de
onroerende voorheffing).
Huurder niet gekend
Desgevallend: de huurder is niet gekend in onze databank.
Nog geen aanslagbiljet
Indien van toepassing: voor eigenaar werd nog geen aanslagbiljet opgemaakt.

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt de SVK om via de VMSW de gevraagde persoonsgegevens mee te delen aan VLABEL
en omgekeerd voor de doeleinden en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging.
De machtiging geldt zolang de fiscale wetgever de vermindering van de onroerende voorheffing
toelaat en zolang deze vermindering aanleiding geeft tot een overeenkomstige vermindering van de
huurprijs.
De VTC vraagt dat haar door de VMSW voor de SVK na de volgende rapporteringscyclus, zoals
vermeld in het document “Opvolging machtiging bij het Sectoraal Comité voor de Federale
Overheid”, en ten laatste tegen 31 juni 2014 een nieuw overzicht van de resultaten wordt
voorgelegd.

•

Opvolging voorwaarden

Er werd de VTC nog geen nieuw overzicht voorgelegd.
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Persoonsgegevens van personen met een handicap en mogelijke zorgbehoevenden
Voor dossierbehandeling

Beraadslaging VTC nr. 10/2013 van 17 april 2013

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het meedelen van persoonsgegevens van de leden van de zorgkassen
met betrekking tot de BEL-score door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid aan het Vlaams
Zorgfonds en de erkende zorgkassen in het kader van de automatische rechtentoekenning in de
zorgverzekering.
In het kader van de automatische toekenning van rechten in de zorgverzekering hebben de
zorgkassen nood aan de gegevens van hun leden met een BEL-score van 35 of meer. De BEL-schaal is
de evaluatieschaal aan de hand waarvan de duur en de ernst van het verminderde zelfzorgvermogen
wordt gemeten, als vermeld in de regelgeving over de gezinszorg, en als vermeld in het artikel 9 van
het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering. Meer bepaald gaat
het om volgende gegevens: het INSZ-nummer, de toegekende BEL-score, de datum van afname score
(huisbezoek) en naam en erkenningsnummer van de dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg
die de score heeft afgenomen. Deze gegevens werden verkregen naar aanleiding van de
indicatiestelling, uitgevoerd door de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg en bevinden
zich in Vesta. Vesta is een systeem van elektronische uitwisseling tussen de diensten voor gezinszorg
en aanvullende thuiszorg en de diensten voor logistieke hulp enerzijds, en het VAZG anderzijds.
De zorgkassen die instaan voor de tenlasteneming in de zorgverzekering, zullen de
tegemoetkomingen uitbetalen. De tenlasteneming betreft een forfaitaire tussenkomst in de kosten
voor niet-medische hulp- en dienstverlening. Hiertoe zullen via het digitaal platform Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin, beheerd door het Vlaams Zorgfonds, de gegevens van de aangesloten
leden met een Bel-score van 35 punten of meer doorgegeven worden aan de betreffende zorgkas.
Op die manier kan de tenlasteneming in de zorgverzekering automatisch worden toegekend.
Terzelfdertijd wordt vermeden dat overbodige extra indicatiestellingen worden uitgevoerd in
opdracht van de zorgverzekering.
Volgende erkende zorgkassen staan in voor de tenlasteneming:
•
Christelijke Mutualiteiten-Zorgkas Vlaanderen,
•
Neutrale Zorgkas Vlaanderen,
•
Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten,
•
Zorgkas van de Liberale Ziekenfondsen,
•
Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen,
•
Vlaamse Zorgkas,
•
Zorgkas DKV Belgium.
De personen met een BEL-score van 35 of meer die (nog) niet aangesloten zijn bij een zorgkas,
worden door het Vlaams Zorgfonds aangeschreven om zich aan te sluiten bij een erkende zorgkas.

78

•

Gegevens

Volgende gegevens zullen ter beschikking worden gesteld:
Informatie aangaande de BEL-score:
-een BEL-score van 35 punten of meer;
-de wijzigingen naar een score van minder dan 35 punten met de datum van de
indicatiestelling;
De datum van afname van de score (huisbezoek);
De naam en erkenningsnummer van de dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg die
de score heeft afgenomen.

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend.
De VTC machtigt het Vlaams Zorgfonds en de erkende zorgkassen om de persoonsgegevens te
verkrijgen van Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid voor de doeleinden en onder de voorwaarden
vermeld in deze machtiging.

Beraadslaging VTC nr. 36/2013 van 11 september 2013

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het meedelen van persoonsgegevens van minderjarige personen met
een handicap door Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) aan het
Agentschap Jongerenwelzijn (JWZ) in het kader van de overgang naar integrale jeugdhulp.
De aanvraag kadert in de opstart van het project integrale jeugdhulp (cf. het decreet integrale
jeugdhulp) vooreerst in de regio Oost-Vlaanderen en vervolgens in heel Vlaanderen.
De machtigingsaanvraag betreft de mededeling van gegevens met betrekking tot de
toewijzingsbeslissing die door het VAPH werd genomen en met betrekking tot de zorgregie in het
kader van de overgang naar Integrale jeugdhulp meer bepaald het in werking treden van de
toegangspoort.

•

Gegevens

identificatie van de minderjarige
- Naam
- Voornaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Nationaliteit
- Telefoon
- E-mail
( Rijksregisternummer van de betrokken minderjarige)
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identificatie van de wettelijke vertegenwoordiger
- Naam
- Voornaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Nationaliteit
- Telefoon
-E-mail van de wettelijke vertegenwoordiger
identificatie van de contactpersoon zorgregie
- Naam
- Voornaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Nationaliteit
- Telefoon
- E-mail van de wettelijke vertegenwoordiger
identificatie van de coördinator en het multidisciplinair team
- naam
- adres
- telefoon
- e-mail van coördinator
- Cobra-ID van multidisciplinair team
stoorniscodes en handicapcodes met modaliteiten
(dit is bijkomende informatie over de handicap).
ondersteuningsvelden
( Z0, Z1, Z5, Z6, Z10 Z11, Z20, Z25, Z30 en Z35)
Typemodules
(de zorgvormen die deel uitmaken van het ondersteuningsveld dat door het VAPH werd
toegekend worden vertaald in typemodules jeugdhulpverlening) cf document in bijlage bij de
aanvraag
geldigheidsduur van de toewijzingsbeslissing van het VAPH
( wordt gelijkgesteld met het indicatiestellingsverslag).
actieve zorgvraag op het niveau van typemodule.
migratievraag
identificatie van de voorkeurvoorzieningen
(Cobra identificatie) van de voorzieningen die voor de minderjarige als voorkeurvoorziening
voor realisatie van de gevraagde typemodule(s) jeugdhulp werden geselecteerd in het kader
van zorgregie.
datum aanmelding
Datum waarop de minderjarige bij zijn voorkeursvoorzieningen werd aangemeld.
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prioritair te bemiddelen zorgvraag
gegevens in verband met de jeugdhulp
Gegevens in verband met lopende en afgelopen jeugdhulp verleend door voorzieningen die
onder toepassing vallen het VAPH:
- begindatum van de ondersteuning
- einddatum
- identificatie van de voorziening die de ondersteuning verleent of heeft verleend
- aard van de ondersteuning.
gegevens persoonlijk assistentiebudget
Gegevens in verband met de vraag voor de minderjarige naar een persoonlijke
assistentiebudget:
- de hoogte van het budget dat door de deskundigencommissie bij het VAPH werd vastgesteld
- datum waarop met het PAB werd gestart
- einddatum.
status GES plus
persoonlijke convenant

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt VAPH de gevraagde persoonsgegevens mee te delen van JWZ voor de doeleinden
en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging.
De machtiging gaat voor het pilootproject in op de datum van inwerkingtreding van het betreffende
uitvoeringsbesluit van het decreet Integrale Jeugdhulp en voor de overige gegevens vanaf de
inwerkingtreding van de daarop van toepassing zijnde ontwerpbesluiten.
Specifiek wijst de VTC op de voorwaarden inzake de bewaartermijn.
De VTC vraagt dat haar tegen 30 september 2013 de modellen van de standaardbrieven worden
bezorgd.

•

Opvolging voorwaarden

JWZ heeft de VTC de modellen van standaardbrieven bezorgd.
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Persoonsgegevens van werkzoekenden en tewerkgestelden
Voor wetenschappelijk en statistisch onderzoek

Beraadslaging VTC nr. 09/2013 van 13 februari 2013
•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het meedelen van persoonsgegevens van aanvragers van
opleidingskrediet door het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie (het
VSAWSE) aan het departement Werk en Sociale Economie (WSE) voor het uitvoeren van het
VIONA-onderzoek naar de toepassing van het opleidingskrediet.
Ingevolge het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, het besluit van de Vlaamse Regering
van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie en het besluit van de
Vlaamse Regering van 31 maart 2006 tot operationaliseren van het beleidsdomein Werk en Sociale
economie, is het departement Werk en Sociale Economie (WSE) belast met de taak de minister te
ondersteunen bij het uitwerken (beleidsvoorbereiding en –evaluatie) van diens beleid en bij de
aansturing en de opvolging van de beleidsuitvoering.
Wat betreft het beleidsgericht wetenschappelijk onderzoek lopen, onder de ondersteunende en
coördinerende rol van het departement WSE twee initiatieven, die complementair aan elkaar
worden uitgebouwd: het VIONA- onderzoeksprogramma en het Steunpunt Werk en Sociale
Economie.
Het Vlaams Interuniversitair Onderzoeksnetwerk Arbeidsmarktrapportering, kortweg VIONA, is een
onderzoeksnetwerk dat in 1994, op initiatief van de Vlaamse Regering en de Vlaamse sociale
partners, werd uitgebouwd ter bevordering van het strategisch arbeidsmarktonderzoek in
Vlaanderen. Vanaf 2007 wordt de focus van VIONA gelegd op concrete vraagstukken met betrekking
tot het actuele werkgelegenheidsbeleid. Ook arbeidsmarktvraagstukken met beleidsrelevantie op
langere termijn worden opgenomen, voor zover het Steunpunt WSE deze niet kan opnemen binnen
het kader van haar beheersovereenkomst.

•

gegevens

Identificatiegegevens en contactgegevens
- naam
- voornaam
- adres (straat, nummer, bus, postcode, gemeente, land)
- email
Gegevens voor profilering
- geslacht
- geboortedatum
- gegevens i.v.m. gevraagde opleidingskrediet:
- type sector
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- status van het dossier
- begin- en einddatum periode aanmoedigingspremie
- gekozen onderbrekingspercentage
periode van het tijdskrediet of de loopbaanonderbreking
De tewerkstellingsbreuk vóór en na de start van de loopbaanonderbreking of tijdskrediet
Tewerkstellingsgegevens (paritair comité) begunstigde
Opleidingsgegevens
- naam opleidingsinstelling
- inhoud opleiding
- aantal uren/ studiepunten
- begin- en einddatum opleiding
- aanduiding erkende opleiding

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt het VSAWSE om voor de duur van het onderzoek de gevraagde persoonsgegevens
van de begunstigde personen van het opleidingskrediet mee te delen aan het departement WSE voor
de doeleinden en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging.
Het departement WSE regelt contractueel de nodige maatregelen inzake bescherming van de
persoonsgegevens met haar externe verwerker en legt deze tegen 31 maart 2013 voor aan de VTC.
VSAWSE en het departement WSE nemen bijkomende maatregelen inzake transparantie en leggen
deze aan de VTC voor tegen 31 maart 2013.

•

Opvolging voorwaarden

Aan de voorwaarden inzake transparantie werd voldaan.

Voor dossierbehandeling
Beraadslaging VTC nr. 42/2013 van 9 oktober 2013
•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het mededelen van persoonsgegevens van doelgroepwerknemers van
maatwerkbedrijven en -afdelingen door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en
Beroepsopleiding (VDAB) aan het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
(VSAWSE) voor de uitbetaling van het werkondersteuningspakket (WOP).
Niet iedereen is makkelijk inzetbaar in een arbeidscontext. Sommigen hebben omwille van
persoonsgebonden factoren moeilijk toegang tot de arbeidsmarkt, dit geldt met name voor de
personen met een arbeidshandicap, mensen met een welbepaalde medische, mentale, psychische of
psychosociale problematiek en langdurig werklozen die gaandeweg een aantal competenties hebben
verloren.
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Het is vanuit die behoefte dat Vlaanderen in het verleden een aantal tewerkstellingsinitiatieven in
wetgeving heeft verankerd. Meer bepaald gaat het om de initiatieven op het vlak van de sociale en
beschutte werkplaatsen, de invoeg-maatregel en de lokale diensteneconomie.
Binnen deze context voert het VSAWSE door middel van labeling, erkenningen, vergunningen,
subsidie- en andere maatregelen de verschillende programma’s inzake de bevordering van de
werkgelegenheid uit die de Vlaamse overheid beslist. Met het oog op de administratieve verwerking
van de aanvragen inzake maatwerk bij collectieve inschakeling wenst het VSAWSE toestemming tot
mededeling van persoonsgegevens die door de VDAB worden beheerd.

•

Gegevens

Basisidentificatiegegevens van de doelgroepwerknemer
naam en voornaam
geslacht
geboortedatum
(INSZ zie verder)
Type Doelgroepwerknemer
(waarden : PMAH / PSP / uiterst kwetsbare 2 jaar)
Type maatregel
Voorziene begin en einddatum van de tewerkstelling
Voorziene tewerkstellingspercentage
(waarden : contractuele prestatiebreuk)
Loonpremie percentage
(waarden : percentage tussen 40% en 75%)
Loonpremie percentage
(waarden : percentage tussen 40% en 75%)
Type Indicering
(waarden : evaluatie / start)
Begeleidingsgraad
(waarden : hoog / midden / laag)
Begin en einddatum van het werkondersteuningspakket

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt de VDAB, de persoonsgegevens mee te delen aan het VSAWSE voor het doeleinde
en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging.
VSAWSE onderzoekt of de bewaartermijn niet kan gedifferentieerd worden voor de verschillende
gegevens. Ze kijkt ook na of het gegeven geslacht niet kan geschrapt worden als identificator. Ze laat
het resultaat van dit onderzoek zo snel mogelijk aan de VTC weten.
De VTC bepaalt dat het VSAWSE en de VDAB tegen eind november 2013 zorgen voor meer
transparantie.
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Het VSAWSE bezorgt de VTC de definitief aangenomen uitvoeringsbesluiten. Mochten de
aangenomen uitvoeringsbesluiten afwijken, dan zal het VSAWSE de VTC hiervan onmiddellijk op de
hoogte stellen en desgevallend een nieuwe aanvraag indienen tot bijsturing van voorliggende
machtigingsaanvraag.

•

Opvolging voorwaarden

Maatwerk bij collectieve inschakeling is echter nog niet operationeel. In afwachting blijft de
bestaande regelgeving van kracht en worden er geen gegevens tussen VDAB en DWSE
(rechtsopvolger van het VSWASE) uitgewisseld. Bijgevolg is aan de voorwaarden nog niet tegemoet
gekomen. Deze bijkomende communicatie is wel al concreet uitgewerkt en zal toegevoegd worden
op onze website, zodra de Maatwerk-regelgeving in voege treedt.
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Persoonsgegevens van overheidspersoneel/algemeen
Voor dossierbehandeling

Beraadslaging VTC nr. 05/2013 van 13 februari 2013

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor de mededeling van persoonsgegevens door de entiteiten van de
Vlaamse overheid aan de Interne Audit van de Vlaamse Administratie (IAVA) in het kader van haar
auditopdrachten.
De Interne Audit van de Vlaamse Administratie (IAVA) werd opgericht als intern verzelfstandigd
agentschap met als missie een onafhankelijke, objectieve en bekwame partner te zijn van het
management (van de entiteiten van de Vlaamse overheid) bij de beheersing van de financiële,
wettelijke en organisatorische risico's, teneinde een toegevoegde waarde te creëren bij de uitbouw
van een efficiënte, effectieve, ethische en kwaliteitsvolle organisatie.
IAVA is bevoegd voor het uitvoeren van interne audits bij de entiteiten van de Vlaamse overheid,
zoals vermeld in haar oprichtingsbesluit1 en in het kaderdecreet bestuurlijk beleid.
Voor het uitvoeren van haar auditopdrachten heeft zij toegang nodig tot allerhande gegevens. Het
kan gaan om persoonsgegevens, dossiergegevens, organisatiegegevens, … . De opgevraagde
gegevens kunnen variëren per auditopdracht en zijn in functie van de auditreikwijdte en de
auditdoelstellingen van de uit te voeren auditopdracht.

•

Gegevens

De opgevraagde persoonsgegevens variëren per auditopdracht en zijn in functie van de
auditreikwijdte en de auditdoelstellingen van de uit te voeren auditopdracht. Het kan gaan om onder
meer personeelsgegevens, dossiers met persoonsgegevens van natuurlijke personen en
rechtspersonen, financiële/fiscale gegevens, gevoelige gegevens, gezondheidsgegevens, gerechtelijke
gegevens, … . IAVA geeft aan enkel gegevens op te vragen die relevant en proportioneel zijn in het
kader van de uit te voeren auditopdracht. Daarnaast wordt alle informatie die IAVA in haar bezit
krijgt of aanmaakt met de nodige discretie en vertrouwelijkheid worden behandeld. Hiertoe werden
richtlijnen voor de auditoren opgesteld. De auditoren van IAVA hebben permanente toegang tot de
databanken Vlimpers en eDelta.

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt IAVA om de persoonsgegevens van de entiteiten van de Vlaamse overheid te
gebruiken voor de doeleinden en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging voor een
periode van 5 jaar die eindigt op 14 februari 2018.
De VTC bepaalt dat het raadplegen van persoonsgegevens door IAVA dient voorafgegaan te worden
door een
beslissing terzake van het Auditcomité.
De VTC bepaalt dat IAVA haar een kopie bezorgt van de communicatie op de website.
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IAVA bezorgt aan de VTC tegen14 februari 2014 een vertrouwelijk evaluatieverslag van het gebruik
van persoonsgegevens bij de uitvoering van auditopdrachten. Dit verslag bevat minstens de volgende
elementen:
- uitleg over hoe en welke categorieën van persoonsgegevens gebruikt werden voor de
auditopdrachten;
- een evaluatie van het nut van het gebruik van de persoonsgegevens voor de auditopdrachten;
- de klachten of bedenkingen die geuit werden met betrekking tot het gebruik van
persoonsgegevens.

•

Opvolging voorwaarden

Deze machtiging werd gewijzigd door de beraadslaging VTC nr. 2013/41 van 9 oktober 2013.
De VTC ontving een beknopt evaluatieverslag.
VTC en Audit Vlaanderen kwamen overeen dat het secretariaat van de VTC toegang krijgt tot de
databank van Audit Vlaanderen teneinde zicht te krijgen op de elementen die als voorwaarde gesteld
werden in de beraadslaging VTC nr. 05/2013 van 13 februari 2013.

Beraadslaging VTC nr. 41/2013 van 9 oktober 2013

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag tot wijziging en uitbreiding van de machtiging 05/2013 van 13 februari 2013
voor de mededeling van persoonsgegevens door de entiteiten van de Vlaamse overheid aan de
Interne Audit van de Vlaamse Administratie (IAVA) in het kader van haar auditopdrachten –
aanvraag tot wijziging van de benaming IAVA in Audit Vlaanderen en tot uitbreiding van het
toepassingsgebied voor de mededeling van persoonsgegevens door de lokale besturen in het kader
van haar externe auditopdrachten.
De Interne Audit van de Vlaamse Administratie (IAVA) werd opgericht als intern verzelfstandigd
agentschap met als missie een onafhankelijke, objectieve en bekwame partner te zijn van het
management (van de entiteiten van de Vlaamse overheid) bij de beheersing van de financiële,
wettelijke en organisatorische risico's, teneinde een toegevoegde waarde te creëren bij de uitbouw
van een efficiënte, effectieve, ethische en kwaliteitsvolle organisatie.
Voor deze audittaken binnen de Vlaamse administratie werd IAVA gemachtigd door de VTC bij
Beraadslaging nr. 05/2013 van 13 februari 2013. In deze beraadslaging werd het werkterrein van
IAVA omschreven:
“De persoonsgegevens kunnen opgevraagd worden bij volgende geledingen van de Vlaamse overheid
:
de departementen;
de intern verzelfstandigde agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid (IVA);
de intern verzelfstandigde agentschappen met rechtspersoonlijkheid (IVA met rp);
de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen (EVA
publiekrechtelijk);
de Eigen Vermogens met rechtspersoonlijkheid die verbonden zijn aan hogervermelde
entiteiten;
de Vlaamse openbare instellingen van categorie A zoals bedoeld in de wet van 16 maart 1954
betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut.
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Daarnaast maakt ook de VRT (Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie) deel uit van het
werkterrein van IAVA, ingevolge artikel 33 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radioomroep en televisie van 27 maart 2009.
Ook kan IAVA sinds 2009 op vraag van de Vlaamse Regering of van de minister-president
administratieve onderzoeken uitvoeren bij de kabinetten van de leden van de Vlaamse Regering .”

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt bepaalt dat de bevoegdheden vermeld in machtiging VTC nr. 05/2013 van 13
februari 2013 worden overgedragen aan het agentschap Audit Vlaanderen, vanaf het moment van de
inwerkingtreding van het Auditdecreet, en voor een periode van 5 jaar die eindigt op 14 februari
2018.
De VTC bepaalt dat de bevoegdheden tot audit van de Vlaamse administraties, vermeld in machtiging
VTC nr. 05/2013 van 13 februari 2013 worden uitgebreid naar de entiteiten, zoals vermeld in deze
machtiging.
De VTC bepaalt dat de voorwaarden uit de machtiging nr. 05/2013 van 13 februari 2013 gelden voor
het agentschap Audit Vlaanderen en voor de twee auditcomités.
De VTC bepaalt dat het agentschap Audit Vlaanderen voor het raadplegen van persoonsgegevens in
het kader van externe audits voorziet in de nodige logings en hiervan verslag uitbrengt aan de VTC.

•

Opvolging voorwaarden

De VTC ontving een beknopt evaluatieverslag.
VTC en Audit Vlaanderen kwamen overeen dat het secretariaat van de VTC toegang krijgt tot de
databank van Audit Vlaanderen teneinde zicht te krijgen op de elementen die als voorwaarde gesteld
in de beraadslaging VTC nr. 05/2013 van 13 februari 2013.
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2. Uitbouw van de opdracht inzake advies en de aanbeveling
Adviesvragen inzake wetgeving
In 2013 werden drie adviezen inzake wetgeving uitgebracht.

Advies VTC nr. 01/2013 van 16 januari 2013
•

Onderwerp

Advies inzake het ontwerpdecreet betreffende het landbouw- en visserijbeleid.

Het kader van het ontwerpdecreet is de regionalisering. Na verschillende bevoegdheidsoverdrachten
werd met de bijzondere wet van 13 juli 2001 het landbouw- en zeevisserijbeleid bijna volledig een
gewestelijke bevoegdheid.
Het decreet heeft als eerste doel het bestaande wettelijke kader om te zetten naar een decretaal
kader. Verder is het bedoeld om diverse decretale bepalingen in functie van een betere leesbaarheid
en toepasbaarheid te herschikken en in beperkte mate te wijzigen. Ten slotte moet het decreet
leiden tot een coördinatie van alle bepalingen in één decreet.
•

Advies

Het betreft minstens de identificatie- en contactgegevens van landbouwers en gegevens over hun
bedrijf. De gevraagde gegevens zullen niet altijd persoonsgegevens in de zin van artikel 1, § 1, WVP
betreffen daar zij soms louter informatie over rechtspersonen zullen bevatten. Er kan echter niet
worden ontkend dat deze gegevens in veel gevallen (onrechtstreeks) in verband kunnen gebracht
worden met natuurlijke personen, waardoor zij als persoonsgegevens dienen te worden
gekwalificeerd.
Wat de databank “de minimis-steun” betreft, zorgt het ontwerpdecreet ervoor dat de Vlaamse
Regering een verantwoordelijke voor de verwerking kan aanduiden voor een databank die nu wordt
beheerd door het departement Landbouw en Visserij. Er wordt in Vlaanderen gewerkt met
verklaringen op eer, maar er wordt toch een databank bijgehouden voor sensibilisatie en
ondersteuning van de verschillende lokale besturen die vrijwillig gegevens kunnen invoeren.
Het is positief dat er voor deze databank decretaal een entiteit wordt aangeduid die belast is met de
uitbouw en het beheer, in dit geval via delegatie aan de Vlaamse Regering.
In artikel 1, §4 , WVP wordt de verplichting opgelegd om een verantwoordelijke voor de verwerking
aan te duiden. Dit zou uitdrukkelijk voor alle verwerkingen moeten gebeuren, al dan niet in een
decreet. Het is op deze entiteit dat de belangrijkste verplichtingen en verantwoordelijkheden inzake
de bescherming van de persoonsgegevens zullen rusten en het is dan ook belangrijk dat deze zich
daarvan bewust is en dat de betrokkenen weten wie het is.
De VTC wijst er op dat de mededeling van de gegevens door de lokale overheden waarschijnlijk moet
gemachtigd worden door de VTC. Zij nodigt de betrokken instanties uit om hierover een gesprek te
hebben.
Een aantal decreetsbepalingen regelen zowel het opvragen als het doorgeven van de gegevens.
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De VTC vindt het dan ook zeer positief dat in het ontwerpdecreet een decretale basis wordt
gecreëerd voor bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens en in het bijzonder voor de
mededeling ervan.
Er wordt ook aandacht besteed aan de naleving van het finaliteitsprincipe van de privacywet voor
verschillende mededelingen. Verwijzingen daarnaar werden opgenomen in de vermelde bepalingen.
Hierbij kan worden opgemerkt dat enkel de specifiek verwoorde doeleinden enige garantie bieden.
Het is aangewezen dat in het decreet, minstens in de memorie van toelichting, wordt verduidelijkt
dat deze bepalingen en de toestemming van de instantie bij welke de gegevens oorspronkelijk
werden opgevraagd, niet wegnemen dat de beoogde mededelingen van gegevens moeten
gemachtigd worden door de bevoegde entiteit.
Met betrekking tot de delegaties die aan de Vlaamse Regering worden gegeven inzake het regelen
van de voorwaarden en procedure voor de aanlevering van de gegevens kan regelen en het bepalen
van de voorwaarden voor de gegevensopvraging en verstrekking, adviseerde de VTC het volgende:
In de mate dat deze voorwaarden betrekking hebben op de bescherming van de persoonsgegevens,
is het wenselijk dat ze, in het bijzonder voor mededelingen van persoonsgegevens, in het kader van
machtigingen worden opgelegd en niet in besluiten van de Vlaamse Regering.
Deze bepalingen lijken enkel zinvol als bepaalde instanties moeten gedwongen worden om hun
medewerking (conform bepaalde richtlijnen) te verlenen.
De VTC vraagt dat voor zover deze delegaties behouden blijven, de uitvoeringsbesluiten ervan aan
haar zouden worden voorgelegd voor advies.

Advies VTC nr. 03/2013 van 11 december 2013
•

Onderwerp

Advies inzake het voorontwerp van decreet betreffende de organisatie van het netwerk voor de
gegevensdeling tussen de actoren in de zorg.
Het betreft ene adviesvraag van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
ontvangen op 16 juli 2013 en een aangepaste tekst van het voorontwerp van decreet, ontvangen op
25 november 2013.
Het voorontwerp van decreet wil een wettelijk kader creëren voor de verwerking van
persoonsgegevens die betrekking hebben op het gezondheidsbeleid en het welzijnsbeleid, zoals
bepaald in artikel 5, §1, I en II, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de
instellingen. Het is de bedoeling om op een juridisch correcte manier gegevens die noodzakelijk en
relevant zijn voor een zorgproces te delen enerzijds tussen de actoren in de zorg om een continue en
kwaliteitsvolle zorgverstrekking mogelijk te maken (operationele luik) en anderzijds tussen de
actoren in de zorg en de administratie om zorggebruikers rechten te laten genieten die voortvloeien
uit de Vlaamse sociale bescherming en de zorgverzekering.
•

Advies

De VTC geeft een gunstig advies mits rekening wordt gehouden met de geformuleerde opmerkingen.
De VTC maakt opmerkingen i.v.m. de verantwoordelijke van de verwerking, dienstenintegratoren,
beroepsmogelijkheid, toestemming van de zorggebruiker, transparantie naar de zorggebruiker en
maatregelen ter beveiliging van persoonsgegevens.
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Het voorontwerp voorziet in verschillende besluiten ter uitvoering. De VTC stipuleert welke
maatregelen ter uitvoering dienen voorgelegd te worden aan hetzij de VTC, hetzij de CBPL.

Advies VTC nr. 04/2013 van 9 oktober 2013
•

Onderwerp

Advies inzake het voorontwerp van decreet betreffende de landinrichting.
De adviesvraag betreft in eerste instantie de artikelen 2.2.5 en 3.3.4 van het voorontwerp. Na
een overleg met het secretariaat van de VTC werd ook het artikel 7.2.3, dat een artikel invoegt in het
decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij, aan de VTC
voorgelegd.
In de brief van de VLM werd bijkomend de volgende vraag gesteld: “Welke technische en
organisatorische maatregelen voor de naleving van de privacywet zijn nodig bij de uitvoering van dit
voorontwerp van decreet?”.
Het voorontwerp van decreet bedoelt de huidige wetgeving rond landinrichting zoals momenteel is
opgenomen in het oprichtingsdecreet van de Vlaamse Landmaatschappij te vervangen.
De doelstelling van het decreet landinrichting is het bieden van een breed inzetbare
‘instrumentenkoffer’ om oplossingen op maat te bieden voor projecten in de ruimte, waarbij vooral
de open ruimte wordt beoogd. De ‘instrumentenkoffer’ bevat diverse inrichtingsinstrumenten op het
gebied van inrichting, beheer, grondverwerving, grondmobiliteit en flankerend beleid die op maat en
in onderlinge samenhang kunnen worden ingezet ter realisatie van breed scala aan plannen en
projecten die bijdragen aan het behoud en de ontwikkeling van de ruimte in Vlaanderen.
Tevens biedt het decreet een kader om te komen tot een volwaardig flankerend beleid in functie van
de uitvoering van projecten met een impact op de open ruimte en haar eigenaars en gebruikers,
zoals grote infrastructuurwerken.

•

Advies

De VTC adviseert gunstig mits volgende aanpassingen worden uitgevoerd
a) bij de drie besproken bepalingen:
1° de vervanging van de term “nuttig” door de term “relevant”;
2° verduidelijking in het voorontwerp van decreet (en de memorie van toelichting) over de betrokken
instanties;
3° aanwijzen in het voorontwerp van decreet van de verantwoordelijke van de verwerking;
4° verduidelijking in het voorontwerp van decreet (en de memorie van toelichting) over de
categorie(ën) van gegevens;
5° opnemen in het voorontwerp van decreet van het voorbehoud betreffende de
machtigingsverplichting;
b) bij volgende afzonderlijke bepalingen:
6° in artikel 3.3.4 ook vermelden dat het om persoonsgegevens kan gaan;
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7° in artikel 2.2.5 ook vermelden dat door de eigenaar van onroerende goederen op eenvoudig
verzoek informatie ter beschikking moet gesteld worden over de gebruikers en de houders van
zakelijke rechten, dit met inachtname van het te verstrekken advies hieromtrent door de Commissie
voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer over het tweede lid van artikel 3.3.4.
De nodige machtigingen moeten worden gevraagd.
De VLM vult haar veiligheidsbeleid aan in verband met haar opdrachten voor de landcommissies.
De VTC vraagt dat de relevante uitvoeringsbesluiten van het ontwerpdecreet aan haar worden
voorgelegd voor advies.

Adviezen en aanbevelingen op eigen initiatief
Er werden geen adviezen “op eigen initiatief” geformuleerd in 2013. De Vlaamse Toezichtcommissie
heeft geen aanbevelingen gedaan.

92

3. Uitbouw van het kenniscentrum
Website
De Vlaamse Toezichtcommissie heeft een eigen website: http://www.vlaamsetoezichtcommissie.be/
Op de website worden de volgende items gepubliceerd en up-to-date gehouden:
de samenstelling van de Vlaamse Toezichtcommissie;
organisatie van de Vlaamse Toezichtcommissie : uitleg over de werking en het huishoudelijk
reglement;
bevoegdheden van de Vlaamse Toezichtcommissie en de Commissie voor de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer;
wetgeving;
vergaderdata;
machtiging aanvragen: uitleg over de procedure en de voorwaarden;
per jaar alle uitspraken inzake machtigingsaanvragen;
advies aanvragen: uitleg over de procedure en de voorwaarden;
een selectie van adviezen;
informatie aanvragen;
informatieveiligheid;
documenten met inbegrip van presentaties: over de werking van de Vlaamse
Toezichtcommissie, formulieren en documenten inzake informatieveiligheid;
links;
vacatures
contactgegevens;
FAQ-rubriek.

Bijstand bij samenstelling dossier
Er werd in 2013 in een 60-tal vergaderingen overleg gepleegd omtrent het al dan niet indienen of de
voorbereiding van een machtigingsaanvraag.

Uitbouwen documentatiecentrum
De bibliotheek over privacybescherming en aansluitende thema’s als mensenrechten in het
algemeen en e-government werd verder uitgebouwd.

Persoonlijke kennis en competentie
De leden van het secretariaat hebben in 2013 deelgenomen aan de volgende studiedagen en
conferenties:
•
Congres: Computers, Privacy & Data Protection, Brussel, 23-25 januari 2013;
•
Studiedag Electronische Archivering, Brussel, 29 januari 2013;
•
Studiedag Tussen droom en realiteit in de e-overheid, Leuven, 29 januari 2013;
•
Studiedag Open data en cloud, Gent, 22 februari 2013;
•
Congres: 4Instance Big Data, Brussel, 16 april 2013;
•
Studiedag New cyber security threats facing the public sector, Brussel, 27 mei 2013;
•
Conferentie: 4Instance conference, Cloud en overheid, Brussel, 24 oktober 2013;
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•
•
•
•

Studieavond ADM Nieuwe privacyverordening, Brussel, 24 oktober 2013;
Studieavond ISACA Nieuwe ISO-norm, Brussel, 29 oktober 2013;
Conferentie: 4Instance Securing the internet economy, Brussel, 20 november 2013;
Congres V-ICT-OR “Samen bouwen aan een open overheid”, Eeklo, 28 november 2013;
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4. Uitbouw van een proactief communicatiebeleid
Overleg
Er is ook in 2013 veel overleg geweest met instanties van de verschillende beleidsdomeinen van de
Vlaamse overheid. Terwijl er in de voorgaande jaren regelmatig nog voorstellingssessies waren,
gebeurde het overleg in 2013 voornamelijk in het kader van de voorbereiding van
machtigingsdossiers. Bij deze overlegmomenten werd er wel nog veel aandacht besteed aan het
uitleggen van de juridische context, de werking van de Vlaamse Toezichtcommissie en de
aandachtspunten inzake informatieveiligheid.

Informatiesessies
De Vlaamse Toezichtcommissie heeft presentaties verzorgd op volgende informatiesessies:
•
•
•
•
•

Presentatie Netwerk Organisatiebeheersing, Informatieveiligheid, 21 maart 2013;
Presentatie Shopt IT, Informatieveiligheid omdat het moet en Presentatie Shopt IT,
Informatieveiligheid omdat het kan, Antwerpen, 25 april 2013;
Presentatie Breakoutsessie e-IB/HP, Cloud, Brussel, 30 mei 2013;
Presentatie VVSG overleg centrumsteden, Informatieveiligheid bij steden en gemeenten,
Leuven, 21 juni 2013;
Voorstelling van de VTC op verschillende werkgroepen informatieveiligheid van de POD
Maatschappelijke Integratie (veiligheidsconsulenten OCMW).
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5. Uitbouw van de opdracht inzake samenwerking
De eerste opdracht is de samenwerking met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer uitbouwen.
Voor 2013 kunnen de volgende elementen van samenwerking worden vernoemd:
In de eerste plaats hebben de voorzitter van de Vlaamse Toezichtcommissie en de leden van de
Vlaamse Toezichtcommissie die ook lid zijn van de Commissie voor de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer, de overeenstemming van de beslissingen van de Vlaamse
Toezichtcommissie met die van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
bewaakt.
Na overleg heeft de Vlaamse Toezichtcommissie aanvragers van machtigingen naar de Commissie
voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de sectorale comités doorverwezen
wanneer deze bevoegd waren en omgekeerd.
Er werd in 2013 verschillende keren overlegd met de privacycommissie en de KSZ met het oog op een
beter afgestemde behandeling van de veiligheidsdossiers
Het secretariaat van de Vlaamse Toezichtcommissie heeft toegang tot het
documentmanagementsysteem van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer.
Naar aanleiding van de ingediende machtigingsaanvragen werd steeds contact genomen met de
aanvrager en andere bij de aanvraag betrokken partijen.
Doordat het secretariaat van de Vlaamse Toezichtcommissie administratief bij de Coördinatiecel
Vlaams e-government (CORVE) ondergebracht is, blijft de samenwerking en in het bijzonder de
kennisuitwisseling met deze cel belangrijk.
De samenwerking met V-ICT-OR werd bestendigd. Deze vereniging van ICT-verantwoordelijken van
de steden en gemeenten heeft ook in 2013 projecten afgetoetst bij de Vlaamse Toezichtcommissie.
Met V-ICT-OR en de cel e-government van de Vlaamse Overheid heeft de Vlaamse
Toezichtcommissie de projecten Open Standaarden voor Lokale Overheden, de gedeelde catalogus
publieke dienstverlening en de ISO-tool mee opgevolgd in verschillende werkgroepen.
Inzake informatieveiligheid was er ook een begin van samenwerking met de Vlaamse Vereniging voor
Steden en Gemeenten en de POD Maatschappelijke integratie die dat coördineert voor de OCMW.
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6. Uitbouw van toezicht
De Vlaamse Toezichtcommissie heeft in 2013 systematisch de in de machtigingen opgelegde
voorwaarden, die zoals de vorige jaren vooral betrekking hebben op de informatieveiligheid,
opgevolgd.
Er werd verder gewerkt aan het toekennen van de nodige toezichtbevoegdheden door de Vlaamse
Toezichtcommissie. Hierover werd reeds meer vermeld onder het hoofdstuk “Knelpunten”.
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IN CIJFERS

ADVIEZEN

2010

Advies wetgeving

2011

2012

2013

geen

3

7

4

Advies formeel

2

3

/

2

Informatievragen
formeel

1

13

13

4

Overleg

7-tal
vergaderingen

MACHTIGINGEN

Totaal

40-tal
vergaderingen

2010

59-tal
vergaderingen

2011

60-tal
vergaderingen

2012

2013

5

37

32

48

geen

23

4

5

3

8

9

16

Onderwijs en Vorming

geen

4

9

11

Ruimtelijke Ordening,
Wonen…

2

2

1

3

Bestuurszaken

geen

geen

6

1

Werk en Sociale
Economie

geen

geen

3

2

Diensten Algemeen
Regeringsbeleid

geen

geen

geen

1

Leefmilieu, Natuur en
Energie

geen

geen

geen

4

Welzijn, Volksgezondheid
en Gezin

geen

geen

geen

5

waarvan mobile mapping
AGIV

Per beleidsdomein dat persoonsgegevens doorgeeft:
(buiten mobile mapping)
Landbouw en Visserij
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VEILIGHEID

2010 - 2012

2013

Informatieveiligheidsconsulenten geregistreerd door VTC op basis
van VTC-dossiers (totaal)

66

91

Formele adviezen veiligheidsconsulenten (per jaar)

24

26

101

102

Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische
bestuurlijke gegevensverkeer
Boudewijnlaan 30 bus 47, 1000 Brussel
Tel. 02 553 50 47
toezichtcommissie@vlaanderen.be
www.vlaamsetoezichtcommissie.be

