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VOORWOORD

Het jaarverslag van de VTC over de werkzaamheden van het jaar 2015 verschijnt in 2017… en dat is
geen toeval. Al zijn de cijfers en gegevens al netjes samengebracht in de loop van 2016, al konden
we die ook al aan de Voorzitter van het Vlaamse Parlement overleggen, toch heeft het nog even
geduurd voordat het geheel kon afgewerkt worden. En dat is allemaal op het conto van het
voorwoord te schrijven… Wat dan ook meteen de lat hoger legt om er iets meer van te maken dan
de obligate gebruikelijke terugblik.
Er komen nogal wat uitdagingen op ons af, niet alleen technologisch of op het vlak van vrijheid en
veiligheid maar ook voor wat de verwerking van persoonsgegevens op het bestuurlijke vlak in het
algemeen en voor wat de taak, bevoegdheid en werking van de Vlaamse Toezichtcommissie en haar
plaats in het Vlaamse landschap betreft. Niet door de zesde staatshervorming: die hebben we
eigenlijk zonder kleerscheuren of hoofdbrekens kunnen verwerken. Niet door de terreuraanvallen,
de nieuwe eisen die de veiligheidsproblemen stellen: dit bleef hoofdzakelijk het werkveld van de
federale privacycommissie. Niet door de ‘cloud’, de sirenenzang van ‘big data’, artificiële intelligentie
of zelfs de niet aflatende hervormingen van en in de Vlaamse bestuursmachine: zelfs dat laatste
hebben we, weze het soms ternauwernood, kunnen volgen. De grootste uitdaging van de laatste
jaren is ontegensprekelijk het nieuwe Europese privacyrecht: de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG, of in het Engels GDPR) en de richtlijn politie en justitie.
Terugblik op de wisselwerking tussen de VTC en de brede Vlaamse administratie :
Even terugblikken toch. De Vlaamse Toezichtcommissie heeft zich in de loop van de jaren kunnen
verheugen in een aandachtige opvolging van haar activiteiten en werking door de voorzitter van het
Vlaamse Parlement, haar thuisbasis. En gaandeweg is blijkbaar ook een goed deel van de Vlaamse
administratie gevolgd. Met de Vlaamse Dienstenintegrator is er overigens van meet af aan een
duidelijke en no-nonsense samenwerking ontstaan. Ook zo voor een aantal geledingen van de
Vlaamse administratie, landbouw, sociale huisvesting en energie bij wijze van voorbeeld… Ook grote
en vrij ingewikkelde organisaties zoals onderwijs hadden belangstelling en waren ook in het vizier
van de Vlaamse Toezichtcommissie. Het heeft even geduurd vooraleer we elkaar konden vinden,
maar daar zijn inmiddels aanzetten voor gekomen die naar de toekomst toe toch laten verhopen dat
in soms zeer gevoelige informatieverwerkingen van persoonsgegevens een deugdelijke en
fatsoenlijke regeling kan tot stand komen.
De openheid waarmee vanuit de hele sector onderwijs wordt geanticipeerd op de huidige en
toekomstige wet en regelgeving is bemoedigend. Vervelend is het wel te moeten vaststellen dat er
ook sectoren zijn die blijkbaar oordelen dat privacy en gegevensbescherming aftandse regelneverij is
die, als ze niet kan genegeerd worden, toch maar best geboycot wordt. Zo ook, en dit verwondert de
VTC niet in geringe mate, de verantwoordelijken die het informatiebeheer en de ICT voor de Vlaamse
administratie beheren. Het outsourcen, zeg maar het “uit de handen geven”, van de ICT vraagt een
nauwkeurige en scherpe opvolging vanuit de verantwoordelijke voor de verwerking, de Vlaamse
Regering. En dit is, naar mijn eigen persoonlijke bescheiden mening, niet aanwezig. Althans, blijkt het
niet uit wat wordt gepresenteerd aan de Vlaamse Toezichtcommissie. Het feit dat Informatie
Vlaanderen eerder een schuurpapieren verhouding heeft met de VTC stemt tot nadenken.
Dit is geen ode aan bitterheid maar wel een nuchtere vaststelling : overigens is het huidige
tijdsgewricht toonbeeld van tegenstrijdige tendensen en dat dit in Vlaanderen niet anders is, geeft
aan dat we in de vaart der volkeren leven en werken.

Dat vanuit talloze geledingen van de Vlaamse administratie ondertussen wel zeer veel belangstelling
wordt betoond voor de werking van de VTC en de toekomstige AVG, moedigt ons aan om, met de
bescheiden bestuurskracht die we hebben, door te gaan voor een moderne, deugdelijke en
fatsoenlijke omgang met de gegevens van onze burgers.
De nieuwe Verordening gegevensbescherming introduceert nieuwe concepten: verantwoording en
risicoanalyse:
De AVG heeft toch wel een aantal belangrijke gevolgen voor de werking van de Vlaamse
administraties en besturen van alle slag en soort alsook voor de VTC.
De verordening introduceert twee nieuwe basisprincipes die weliswaar embryonaal reeds te lezen
waren in de vroegere privacyrichtlijn 95/46 maar die nu voluit op de kaart worden gezet: de
verantwoordingsplicht (accountabilty) en de risicobenadering (risk based approach). Meteen worden
ook de teugels van algemene reglementering en vooral dan van voorafgaandelijke machtiging
gevierd, zonder evenwel te verdwijnen: zo wordt de voorafgaande machtiging de uitzondering, maar
komen andere verplichtingen langs de achterdeur weer binnen die de facto ook soortement van
machtiging zullen nodig maken.
Verantwoordingsverplichting :
Even kort uitleggen: de verantwoordingsplicht impliceert dat elke verantwoordelijke van de
verwerking, en nu ook de verwerker (onderaannemer), zelf ervoor moet zorgen dat de
basisbeginselen en de verplichtingen van de gegevensbescherming in acht worden genomen. Het
gaat er niet om een papieren machtiging te verkrijgen van een toezichthoudende autoriteit, Vlaamse
Toezichtcommissie of sectoraal comité of de Privacycommissie. Elk bestuur zal op elk moment
moeten kunnen aantonen dat het informatiehuis volledig op orde is: de risico’s voor de burger
moeten niet alleen onderzocht en in kaart zijn gebracht, er moet ook gewerkt worden aan het zo
goed mogelijk inperken van die risico’s. Nadat die oefening is gedaan moet de privacycommissie
geconsulteerd worden.
De functionaris voor de gegevensbescherming:
Gevolg is dat de Europese wetgever de publieke sector verplicht om een ‘data protection officer’,
DPO, aan het werk te zetten: de kapitein op het schip blijft de verantwoordelijke voor de verwerking
maar hij krijgt er een loods bij: de functionaris voor gegevensbescherming. Op zich is dat voor de
Vlaamse administraties en besturen geen nieuwigheid. Integendeel: via het Rijksregister is sedert de
jaren tachtig reeds een dergelijke verplichting ingevoerd en door het e-Govdecreet van 18 juli 2008
veralgemeend. Via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid was de consulent inzake
informatieveiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer vanaf 1990 een verplichting
voor de deelnemende instellingen. Het zal nu wel zaak zijn deze verschillende functies en
bevoegdheden met verschillende benamingen om te schakelen tot die functionaris zoals vereist door
de AVG. Dit is geen onmogelijke evolutie: het is wel duidelijk dat er concreet werk zal moeten van
gemaakt worden. Er zijn immers nogal wat taken voor die functionaris weggelegd, onder meer het
fungeren als contactpunt voor de burger.
Een nieuwe Vlaamse Toezichthoudende Autoriteit of een Vlaamse Toezichtcommissie als facilitator
en regulator van het bestuurlijk gegevensverkeer:
Om tegemoet te kunnen komen aan die verantwoordingsplicht zal elke verantwoordelijke organisatie
of bestuur moeten kunnen aantonen dat zij zowel intern als in haar interacties met de buitenwereld
toe de vereisten van de AVG netjes op een rijtje heeft. Het zal aan elk bestuursniveau toekomen om

na te gaan hoe zij dat gaat doen. Dat zal dus ook een herziening van het e-Govdecreet vragen. Ook al
omdat de samenstelling van de Vlaamse Toezichtscommissie zal moeten wijzigen : de leden van deze
commissie zijn nu, voor de helft, uit kracht van het decreet commissarissen van de federale
privacycommissie. Het ziet er niet naar uit dat de verscherpte vereisten van onafhankelijkheid in
hoofde van die federale privacycommissie het zullen toelaten om nog in een machtigingsorgaan te
zetelen. Het is hier niet de plaats om dit te verantwoorden, maar de veranderde taken en
bevoegdheden van die nieuwe Autoriteit maken dit moeilijk, zo niet onmogelijk. Het ziet er evenmin
naar uit dat er nog voldoende federale commissarissen zullen zijn om die zes functies (naast de drie
effectieven zijn er ook nog plaatsvervangers) in te vullen.
De Vlaamse Toezichtscommissie zoals die er nu uitziet komt ook niet (meer) overeen met de
toezichthouder die de AVG voorziet. Dit alles leidt ertoe de Vlaamse decreetgever zal verplicht zijn,
zo mogelijk toch tegen uiterlijk 25 mei 2018, om het functioneren van de Vlaamse Toezichtcommissie
te herzien en aan te passen aan de nieuwe realiteit. Grof geschetst zal de decreetgever moeten
kiezen tussen een eigen bestuursorgaan of ervoor opteren om een eigen toezichthouder, Autoriteit,
op te richten.
De AVG laat dit toe maar vereist dat elke Autoriteit dan wel uitgerust wordt met alle bevoegdheden
en taken van een volwaardige toezichthoudende autoriteit zoals voorzien in de verordening. Er is
géén tussenweg. Dit stelt dan wel meteen de vraag naar de bestaanbaarheid van een dergelijke
onafhankelijke Autoriteit op het regionale vlak : zowel ten overstaan van de federale als ten
overstaan van de overige deelgebieden. Louter juridisch technisch is er van de kant van de AVG géén
probleem. Of dat zo is voor wat een consistente, efficiënte en betaalbare
persoonsgegevensbescherming is een ander paar mouwen. Er kan daar lang en breed over
gepalaverd worden maar het lijkt de huidige Vlaamse Toezichtcommissie niet aangewezen die weg in
te slaan.
Na studie en grondige discussie was deze commissie er snel van overtuigd dat er beter geopteerd
wordt voor een administratief orgaan dat voor de Vlaamse administraties, zowel regionaal als voor
de plaatselijke besturen, instaat voor het opvolgen en regelen van het elektronische bestuurlijke
gegevensverkeer. In feite grosso modo zoals zij nu grotendeels werkt. Haar taak zou erin moeten
bestaan om over de grenzen van de verschillende bestuursorganen een onafhankelijke regulator van
dat gegevensverkeer te blijven door reglementair dit verkeer te regelen. Daardoor wordt de nieuwe
Vlaamse Toezichtcommissie de illustratie van het deugdelijke toepassen van het principe van de
accountability.
In het aansturen en regelen van het bestuurlijke gegevensverkeer zal dit vernieuwde comité moeten
werken met het principe van de risicoanalyse en dit op grond van de bijdragen en rapportering van
de betrokken functionarissen. In de praktijk moet er al bij al niet bijzonder veel nieuws gebeuren en
de huidige commissie pleit er dan ook voor om het huidige systeem (dat vrij goed werkt) niet meteen
op de schop te nemen maar voorzichtig aan te passen en te behouden wat die commissie gezag geeft
en transparant doet werken : een instelling van het Vlaamse Parlement (die dan ook zo onafhankelijk
mogelijk werkt van de onderscheiden besturen in functie van het algemeen belang en de Vlaamse
burger, boven de particuliere belangen van de centrale Vlaamse administratie) die reglementaire
bevoegdheid behoudt en wiens beslissingen, cq machtigingen, ingeschaald worden in de hiërarchie
van de rechtsnormen en aan de vereisten en controle daarop onderworpen zijn. Maar dat zijn enkel
en alleen de bescheiden inzichten van de commissarissen van de huidige Vlaamse
Toezichtcommissie, weliswaar gesteund op ervaring en de bezorgdheid een goed werkend systeem
niet zomaar af te schaffen. Het is uiteraard aan de decreetgever om de lijnen te trekken en de
nieuwe Vlaamse privacycommissie vorm en inhoud te geven.

Keuzes maken, ook voor de Vlaamse decreetgever :
Maar dit is niet de enige oefening die de Vlaamse politiek zal moeten maken. De AVG mag dan wel
een verordening zijn, zij is evenzeer een (vermomde) richtlijn. Er wordt nogal wat nationale
wetgeving gevraagd opdat de AVG zou kunnen werken. En kan dit in een federaal land, in
achtgenomen de federale loyauteit, enkel en alleen gedaan worden door het federale niveau ? Ook
wanneer de werking en de samenstelling van die Autoriteit onmiddellijk gevolgen sorteert voor de
werking van de regionale entiteiten? Zo zal de Autoriteit gegevensbescherming instaan voor adviezen
voor alle wet- en regelgeving, ook van de regionale. Zo zal die ook instaan voor de reeksen van
opdrachten die zijn opgelijst in de artikelen 55 tot en met 58 van de AVG en van de bijzondere nog
nader af te stemmen bevoegdheidsdomeinen van het Hoofdstuk IX : hier en daar gaat het om
regionale bevoegdheden van gemeenschap of gewest, dikwijls gaat het om gemengde taken die op
verschillende bevoegdheidsniveaus doorwerken. Verwonderlijk is dat niet : privacy in het algemeen
en de bescherming van persoonsgegevens in het bijzonder is een transversaal gegeven dat ten
dienste staat van de burger in tal van domeinen en is niet onder één bevoegdheidscategorie onder te
brengen.
Het Belgische grondwettelijk recht is geëvolueerd van een uitsluitende bevoegdheid van de federale
wetgever voor wat grondrechten in het algemeen en privacy in het bijzonder betreft, van een
federale bevoegdheid naar een gemende en gedeelde bevoegdheid. Artikel 22 van de Grondwet is
daarvoor richtinggevend : de grondslagen van de privacybescherming, de begrenzing, wordt
overgelaten aan de wet, de formele federale wetgevende akte. De uitwerking van die bescherming,
zo zegt het tweede lid moet door elke legislator worden ‘gewaarborgd’: zowel door de wet als door
het decreet of de ordonnantie.
Dat de regionale actoren de mogelijkheid aangrijpen om mee hun zeg op te eisen lijkt mij niet alleen
evident maar ook hun taak. Twee voorbeelden.
De keuze die moet gemaakt worden door de artikelen 8, 1 tweede lid, of kinderen tussen 13 en 16 al
dan niet toestemming kunnen geven voor het verwerken van hun persoonsgegevens. Wie beslist
daarover : geeft het artikel 5, § 1, II, 6° van de bijzonder wet van 8 augustus 1980 een helder
antwoord ? Of zal het er maar op aankomen of je die bepaling al dan niet laat vallen onder de
uitzonderingen die nog aan de Federale wetgever toekomen maar die eigenlijk de uitzondering zijn –
en dan ook beperkt moeten worden geïnterpreteerd op de algemene bevoegdheid van de
gemeenschappen voor wat de bescherming van de jeugd betreft.
Of de keuze die de lidstaat moet maken of naast de verplichte toepassing van het administratieve
boetes op de private sector deze ook aan de publieke sector kunnen opgelegd worden (zie artikel
83.7 AVG). Is het evident dat de federale overheid die geen jota bevoegdheid heeft over de
administratie van de regio’s toch nog zou beslissen of deze administratie onderworpen wordt aan
administratieve geldboetes… Zelfs met de dubbel-aspectleer is het allerminst een evidentie dat de
federale wetgever dit beslist, zeker niet op zijn eentje.
Overleg, betrokkenheid en waarom geen samenwerkingsakkoord :
Transversale problemen, zoals de strijd tegen discriminatie, hebben eerder een interfederale
inbedding gekregen omdat het een zaak was van alle geledingen van de federale staat. Waarom zou
dit met de bescherming van de persoonsgegevens plots anders moeten gaan? De vraag dient gesteld
te worden of een interfederale privacycommissie niet zuiverder aansluit bij onze
bevoegdheidsverdeling. In elk geval dringt zich, ook in tijden van communautaire stand still, de vraag

op of er minstens niet moet worden nagedacht hoe het institutionele huis van de
gegevensbescherming er best gaat uitzien.
In elk geval zou een overleg en onderzoek hoe de regionale autoriteiten bij de uitbouw van die
bescherming kunnen betrokken worden niet misplaatst zijn. Mij lijkt het vrij duidelijk dat moet
gestreefd worden naar een duidelijk samenwerkingsakkoord zodat de beslissingen op korte en lange
termijn over de toekomst van de privacybescherming ordelijk en zonder juridisch vacuüm kan
verlopen. Het zal al lastig en duur genoeg zijn om het geheel van de opdrachten van de GDPR binnen
de korte termijn die ons nog rest tot 25 mei 2018 in stelling te brengen om de burger de bescherming
te geven die nu al jaar en dag in het vooruitzicht wordt gesteld. Veel tijd om die uitrol te vertragen
rest niet meer. Het is dan ook niet meteen tijd om het nu allemaal haastje repje te proberen regelen.
Maar het minste dat wel kan is afspraken maken over de vragen die zich over die opdrachten stellen
en een kalender af te spreken hoe het huis dan uiteindelijk zal opgebouwd worden.

Willem Debeuckelaere
Voorzitter
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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.”
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) werd aan de Vlaamse Toezichtcommissie de bevoegdheid verleend om de
aanpassing, opschorting of stopzetting bevelen van de elektronische mededeling van
persoonsgegevens waarvoor op grond van dit decreet een machtiging moet worden verleend, en die
zonder machtiging gedaan wordt of die niet conform de voorwaarden of de termen van een
machtiging uitgevoerd wordt. Het decreet werd gepubliceerd op 14 januari 2014 en is in werking
getreden op 24 januari 2014. Dit zijn de nieuwe bepalingen:

“Art. 12/1.
Wanneer een elektronische mededeling van persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 8, aanleiding
geeft tot een schending van de persoonlijke levenssfeer, kan de toezichtcommissie met het oog op de
stopzetting van de schending de volgende beveiligingsmaatregelen opleggen :
1° de stopzetting of uitvoering van werkzaamheden, handelingen of activiteiten, ogenblikkelijk of
binnen een bepaalde termijn;
2° het verbod op het gebruik van gebouwen, installaties, machines, toestellen, en alles wat zich
daarin of daarop bevindt.
Wanneer de toezichtcommissie van oordeel is dat er voldoende elementen zijn om een van deze
maatregelen op te leggen, brengt ze de verantwoordelijke voor de elektronische mededeling van
persoonsgegevens daarvan op de hoogte en nodigt ze hem uit om binnen een termijn van 10
werkdagen schriftelijk zijn recht van verdediging uit te oefenen.
Indien de toezichtcommissie, na kennisname van het tijdig bezorgde schriftelijk verweer, nog steeds
van oordeel is dat de persoonlijke levenssfeer geschonden wordt, legt ze de gepaste
beveiligingsmaatregel op.
Een voorafgaande uitnodiging om het recht van verdediging uit te oefenen, is niet vereist wanneer
dat de voorgenomen maatregel ondoelmatig zou maken.
Art. 12/2.
De toezichtcommissie kan de aanpassing, opschorting of stopzetting bevelen van de elektronische
mededeling van persoonsgegevens waarvoor op grond van dit decreet een machtiging moet worden
verleend, en die zonder machtiging gedaan wordt of die niet conform de voorwaarden of de termen
van een machtiging uitgevoerd wordt.
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Wanneer de toezichtcommissie van oordeel is dat er voldoende elementen zijn om de aanpassing, de
opschorting of de stopzetting van de mededeling te bevelen, brengt ze de verantwoordelijke voor de
elektronische mededeling van persoonsgegevens daarvan op de hoogte en nodigt ze hem uit om
binnen een termijn van 10 werkdagen schriftelijk zijn recht van verdediging uit te oefenen.
Indien de toezichtcommissie, na kennisname van het tijdig bezorgde schriftelijk verweer, nog steeds
van oordeel is dat de machtigingsplicht of de machtigingsvoorwaarden geschonden zijn, legt ze het
gepaste bevel op.
De aanpassing, opschorting of stopzetting van de mededeling kan evenwel uitzonderlijk onmiddellijk
bevolen worden indien iedere verdere vertraging of ieder verder uitstel in ernstige mate de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer schendt.
Art. 12/3.
§ 1. De toezichtcommissie kan een of meer van haar leden of een of meer van de leden van het
secretariaat belasten met de uitvoering van een onderzoek ter plaatse. Deze personen beschikken
over de volgende toezichtbevoegdheden :
1° ondersteuning vragen van personen die de toezichtcommissie daartoe heeft aangewezen op grond
van hun deskundigheid;
2° de overhandiging eisen van elk document of elke informatiedrager die voor hen bij hun onderzoek
van nut kan zijn;
3° de overhandiging eisen van de gegevens die op grond van artikel 17, § 3, van de Privacywet in een
aangifte moeten worden opgenomen, de oorsprong van de persoonsgegevens, de gekozen
automatiseringstechniek en de vastgestelde beveiligingsmaatregelen;
4° tijdens de normale openingsuren van de diensten toegang eisen, zonder voorafgaande
kennisgeving, tot alle plaatsen, uitgezonderd de woning, waarvan de toezichtcommissie
redelijkerwijze kan vermoeden dat er werkzaamheden worden verricht die in verband staan met de
toepassing van de bepalingen van dit hoofdstuk;
5° kopieën maken van de gegevens, vermeld in 2° en 3°, of zich die kopieën kosteloos laten
verstrekken door de houder van de stukken. Voor zover mogelijk wordt een elektronische kopie
gemaakt van de gewenste gegevens;
6° zich de toegang doen verschaffen tot de informatiedragers, vermeld in punt 2°, die vanuit de
plaatsen, bedoeld in punt 4°, toegankelijk zijn via een informaticasysteem of via elk ander
elektronisch apparaat.
§ 2. Bij de uitoefening van hun opdrachten tonen de in het eerste lid aangewezen personen hun
legitimatiekaart. De voorzitter van de toezichtcommissie reikt de legitimatiekaart uit.
De legitimatiekaart is maximaal tien jaar geldig.
De legitimatiekaart vertoont de volgende kenmerken :
1° de legitimatiekaart is 85 mm breed en 54 mm hoog;
2° de legitimatiekaart is een plastic kaart met afgeronde hoeken.
De legitimatiekaart bevat ten minste de volgende vermeldingen :
1° op de voorzijde :
a) het opschrift "legitimatiekaart";
b) het logo van de toezichtcommissie;
c) links : een pasfoto van de houder met een minimumgrootte van 20 mm op 30 mm;
d) rechts : de identificatiegegevens van de houder (voornaam, achternaam, functie en entiteit, raad of
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instelling);
e) in voorkomend geval de vermelding dat de politiediensten verzocht kunnen worden de houder van
de kaart hulp en bescherming te bieden bij het uitoefenen van zijn bevoegdheid;
2° op de achterzijde :
a) "Toezichthouder op" en de verwijzing naar de reglementering waarbij de houder belast wordt met
de inspectie- of controlebevoegdheid;
b) "Deze kaart is geldig tot : " en de vervaldatum;
c) de handtekening, de voornaam, de achternaam en de functie van de voorzitter, de naam van de
toezichtcommissie.
Art. 12/4.
Hij die weigert zijn medewerking te verlenen aan de uitoefening van de in artikel 12/3 vermelde
toezicht bevoegdheden, wordt gestraft met een gevangenisstraf van zes maanden tot een jaar en met
een geldboete van zesentwintig euro tot twintigduizend euro of met een van die straffen alleen.
Art. 12/5.
Onverminderd artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering, geven de leden van de
toezichtcommissie en van het secretariaat die belast zijn met de uitvoering van een onderzoek ter
plaatse en die bij de uitvoering daarvan kennis krijgen van een misdrijf met betrekking tot de
persoonlijke levenssfeer, bericht daarvan aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer. “

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.
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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.

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
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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



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 2015
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
Dhr. Dirk Van Der Kelen
Dhr. Ivan Vandermeersch
Dhr. Gert Vermeulen
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
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Samenstelling van het secretariaat in 2015
Mevr. Caroline Vernaillen
Mevr. Anne Teughels
Dhr. Ronny Saelens

Adviseur
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 ervan 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.
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.
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RESULTAAT IN 2013
In 2013 waren er nog geen wijzigingen.
RESULTAAT IN 2014
Sinds 14 juni 2014 is de Vlaamse Toezichtcommissie als ze een gegevensstroom machtigt bevoegd
om tegelijk het gebruik van het rijksregisternummer dat deel uitmaakt van deze gegevensstroom te
machtigen. Hierdoor is er geen dubbele procedure meer bij het sectoraal comité van het
Rijksregister. Dat blijft wel nog bevoegd voor aparte machtigingen van het gebruik los van een
gegevensstroom en voor het machtigen van de toegang tot de gegevens van het Rijksregister.
Dit werd bepaald in artikel 5 van de wet van 5 mei 2014 houdende verankering van het principe van
de unieke gegevensinzameling in de werking van de diensten en instanties die behoren tot of taken
uitvoeren voor de overheid en tot vereenvoudiging en gelijkschakeling van elektronische en papieren
formulieren (B.S. 4 juni 2014).
RESULTAAT IN 2015
In 2015 werd er afstemming gezocht met de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke
Levenssfeer (CBPL) inzake de aanstelling van de veiligheidsconsulenten bij de lokale overheden.
De CBPL verwijst nu in het kader van algemene machtigingen die ze verleent aan de Vlaamse
gemeenten voor de advisering van de aanstelling van een veiligheidconsulent door naar de Vlaamse
Toezichtcommissie.

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
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gegevensverkeer betreft) werden aan de Vlaamse Toezichtcommissie de gewenste toezicht- en
handhavingsbevoegdheden toegekend. Deze kunnen uitgeoefend worden door de leden en het
secretariaat.
RESULTAAT IN 2014 EN 2015
Het vermelde decreet werd gepubliceerd op 14 januari 2014 en is in werking getreden op 24 januari
2014. De Toezichtcommissie heeft in 2015 nog geen beroep gedaan op haar nieuwe bevoegdheden.

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.
RESULTAAT IN 2014
In 2014 werden verschillende initiatieven opgezet om de lokale besturen bij te staan bij het
uittekenen van een informatieveiligheidsbeleid.
- de provincie Oost-Vlaanderen (PIVA e-GOV ) heeft een pool van veiligheidsconsulenten ter
ondersteuning van de lokale besturen op haar grondgebied
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-

VERA, het Vlaams-Brabants steunpunt e-government, biedt veiligheidsconsulenten aan de
lokale besturen van de provincie Vlaams-Brabant aan
Welzijnskoepels die reeds veiligheidsconsulentschap aanboden aan de OCMW beginnen dat
ook te doen voor gemeenten
V-ICT-OR: organiseert kennisdagen rond informatieveiligheid voor lokale besturen waaraan
de VTC actief deelneemt
V-ICT-OR heeft een tool voor evaluatie van de beveiliging en een aanzet tot de opmaak van
een informatieveiligheidsplan ter beschikking gesteld aan de aangesloten gemeenten
Ook de softwareleveranciers van de lokale besturen beginnen services op het gebied van
informatieveiligheid aan te bieden evenals gespecialiseerde bedrijven.

De Toezichtcommissie heeft in 2014 46 adviesvragen voor de aanstelling van veiligheidsconsulenten
behandeld voor de lokale besturen.
RESULTAAT IN 2015
Begin 2015 heeft de Vlaamse Toezichtcommissie op haar website een kaart en lijst gepubliceerd met
daarop aangeduid de gemeenten waarvoor reeds een adviesvraag voor de aanstelling van een
informatieveiligheidsconsulent werd ingediend bij de Vlaamse Toezichtcommissie.
http://vtc.corve.be/overzicht.php . Deze voorstelling werd ook opgenomen in diverse presentaties
die Vlaamse Toezichtcommissie heeft gedaan en die ook hun weerklank hebben gekregen in de pers.
Dit heeft een aantal gemeenten wakker gemaakt want vanaf dan zijn de aanvragen tot aanstelling
van een veiligheidsconsulent in een stroomversnelling gekomen. De voorwaarde tot aanstelling van
een veiligheidsconsulent om te kunnen aansluiten bij enkele algemene machtigingen die door
sectorale comités van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer werden
verleend heeft hier ook toe bijgedragen. Ook de ondersteuning die hoger werd vermeld heeft een
belangrijke rol gespeeld.
Hierna vindt u de eerste kaart die gepubliceerd werd en de kaart die de situatie weergeeft in februari
2016. Steden en gemeenten waar de Vlaamse Toezichtcommissie geen informatie over heeft, krijgen
de kleur rood.
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Bron: Agentschap Informatie Vlaanderen
Gemiddeld werden een 8-tal adviesvragen per zitting behandeld voor de lokale besturen in 2015.
Het is duidelijk dat er een grote vooruitgang werd geboekt, maar er zijn nog regio’s waar er, mogelijk
door de afwezigheid van ondersteuning, leemtes zijn en het is zeker de bedoeling dat tegen de
inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming in 2018 geen enkele
gemeente nog in het rood staat.
In 2015 is een discussie gestart over de nodige tijdsbesteding van de informatieveiligheidsconsulent.
De Vlaamse Toezichtcommissie vraagt een gemiddelde tijdsbesteding van de veiligheidsconsulent
zelf van vier uur per week. Als gemeente en OCMW dezelfde infrastructuur gebruiken en samen een
informatieveiligheidsconsulent aanstellen, wordt zes uur per week aanvaard als tijdsbesteding.
De aanstelling van een informatieveiligheidsconsulent is natuurlijk een belangrijke, maar in de
meeste gevallen maar een eerste stap naar een volwaardig veiligheidsbeleid. Er wordt aangenomen
dat een gemeente die hiermee begint een jaar nodig kan hebben om dit op te starten. Een latere
evaluatie is dus zeker nodig.

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
publieke cloud gesprongen. De 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 Vlaamse Toezichtcommissie 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.
RESULTAAT IN 2014
De Vlaamse Toezichtcommissie heeft naar aanleiding van vragen van lokale overheden op haar
website een minimale richtlijn gepubliceerd inzake het gebruik van cloudoplossingen door besturen.
Deze richtlijn werd overgenomen door de POD Maatschappelijke Integratie, de VVSG en V-ICT-OR. Ze
heeft ook verwijzingen naar een paar relevante publicaties, zoals het Cloud Security model van
Smals, opgenomen op haar webpagina inzake informatieveiligheid.
In het algemeen kan evenwel alleen maar geconstateerd worden dat een duidelijk kader en goede
veilige oplossingen nog steeds ontbreken terwijl er nog zeker nood aan is, zowel op Vlaams, Belgisch
als Europees vlak.
RESULTAAT IN 2015
In 2015 was er een belangrijke evolutie in de rechtspraak waarmee rekening moest worden
gehouden: het Europees Hof van Justitie heeft op 6 oktober 2015 in de zaak Schrems tegen de Ierse
privacycommissie een akkoord met de VS dat de overdracht van persoonsgegevens naar de VS onder
bepaalde voorwaarden toeliet (“Safe Harbour”) ongeldig verklaard. Het Hof baseerde zich hiervoor
op de revelaties van Edward Snowden over de massa surveillance door de Amerikaanse National
Security Service (NSA) waardoor de overdracht van de persoonsgegevens niet meer als voldoende
beveiligd kan worden beschouwd. De onthullingen van Snowden die in deze rechtszaak besproken
werden betreffen het PRISMprogramma waarbij Amerikaanse bedrijven betrokken waren zoals
Facebook, Google, Apple, Microsoft en Yahoo. In het algemeen betreft het de cloudaanbieders en de
situatie van al dan niet geheime overdracht van de gegevens naar datacenters in de VS. De nationale
privacycommissies konden dat na het arrest verbieden terwijl ze dat vroeger formeel nog als veilig
konden beschouwen.
De Vlaamse Toezichtcommissie heeft in 2015 een eerste maal een adviesvraag gekregen die verband
houdt met de cloudproblematiek. Deze vraag werd op de zitting van 16 december 2015 behandeld.
De vraag kwam erop neer dat gevraagd wordt of de gegevens van inburgeraars, dus
persoonsgegevens, in een datacenter, concreet het VPC, mogen geplaatst worden dat eigendom is
van een bedrijf dat duidelijk banden heeft met een Amerikaans bedrijf (HP) en beheerd wordt door
dat bedrijf.
De Vlaamse Toezichtcommissie heeft gesteld dat het agentschap in eerste instantie zelf moet nagaan
of de doorgifte van de persoonsgegevens toelaatbaar is en dat risico-evaluaties kunnen gebeuren
aan de hand van het Cloud Security model van Smals.
Anderzijds heeft de Vlaamse Toezichtcommissie gevraagd dat de overheidsdiensten aan de Vlaamse
Toezichtcommissie hun policies en precieze configuraties voorleggen wanneer zij een migratie van
persoonsgegevens naar datacenters die niet in Europese handen zijn overwegen. Daarbij kan de
Vlaamse Toezichtcommissie deze overheidsdiensten wijzen op eventuele inconsistenties met de
Privacywet en de rechtspraak.
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Voor het concrete dossier werd door de Vlaamse Toezichtcommissie gesteld dat als er geen
zekerheid is dat niemand anders aan de persoonsgegevens van de inburgeraars kan en als er geen
zekerheid is dat de persoonsgegevens niet kunnen verloren gaan, de gegevens niet aan die verwerker
kunnen toevertrouwd worden.
De Vlaamse Toezichtcommissie herinnerde ook aan de (andere en niet limitatieve) eisen waaraan
een (cloud)verwerkerscontract inzake persoonsgegevens moet voldoen:
• zekerheid over de beschikbaarheid: dat je te allen tijde toegang hebt tot de gegevens: dat de data
niet kwijt kunnen geraken;
• zekerheid over de beveiliging: dat de data niet geconsulteerd worden door derde of de
cloudaanbieder zelf; dat de encryptiesleutel niet in handen is van de cloudaanbieder;
• zekerheid dat de data kunnen gerecupereerd worden bij het stopzetten van de dienst/ het
beëindigen van het contract; een exitstrategie die getest wordt;
• de mogelijkheid van een onafhankelijke audit;
• garanties inzake integriteit van de gegevens;
• transparantie;
• uitgewerkte incidentregeling;
• een voldoende scheiding van data van andere klanten.
Het probleem is dat de meeste cloudproviders of andere externe verwerkers deze principes niet
(volledig) kunnen of willen garanderen.
De Vlaamse Toezichtcommissie stelde dat ze bereid was om, als het agentschap toch zou denken de
stap te zetten, een uitgewerkte en gedocumenteerde vraag te bespreken op een van haar volgende
vergaderingen.
Naast dit dossier, heeft de Vlaamse Toezichtcommissie, na voorafgaand overleg met de betrokken
dienst, meegewerkt aan de totstandkoming van een advies van de Commissie voor de Bescherming
van de Persoonlijke Levenssfeer naar aanleiding van een adviesvraag van een ander Vlaams
agentschap. Dit is het advies m.b.t. de keuze voor een SaaS (Software as a Service)-HR-strategie bij
talentmanagementprocessen van de Vlaamse Overheid”. Dit advies 09/2016 van 24 februari 2016
behandelt het mogelijke gebruik van cloudtoepassingen van Amerikaanse leveranciers met
datacentra in Europa in het kader van human resources. Het handelt ondermeer over de classificatie
van de gegevens, de positie van de overheid als werkgever en de evaluatie van de beveiliging met in
het bijzonder de situering van de encryptiesleutel bij de klant of een trusted third party.

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:
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“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.
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 de nadruk hier op leggen.
RESULTAAT IN 2014
In juli 2014 had een volgend overleg plaats met AgODi en de onderwijskoepels. Een
vervolgvergadering had plaats in oktober 2014. Er is weinig evolutie, de concrete plannen van aanpak
laten op zich wachten. Enkel het GO! bezorgde in april 2014 aan de VTC het jaarverslag en het
strategisch meerjarenplan informatieveiligheid 2014-2017. Knelpunt blijft het gemeentelijk
onderwijs.
RESULTAAT IN 2015
Begin 2015 had de Vlaamse Toezichtcommissie een overleg met het kabinet van de Vlaamse minister
voor Onderwijs. Daarop werd afgesproken dat de Vlaamse Toezichtcommissie zou meewerken aan
de Ronde van Vlaanderen Onderwijs, die in elke provincie wordt georganiseerd voor directeurs van
het basis- en secundair onderwijs. Het doel is om de bewustwording rond de nood aan
privacybeschermende maatregelen te vergroten.
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In mei 2015 nam de VTC deel aan de Ronde van Vlaanderen Onderwijs op 5 plaatsen in Vlaanderen.
Er werd een presentatie gegeven ‘Organisatie informatieveiligheid – safe@school’. De algemene
boodschap was dat informatieveiligheid een zaak is van de hele school, niet enkel van het
schoolbestuur of de IT-er, maar iedereen moet betrokken worden: leerkrachten, leerlingen, … Er
kunnen eenvoudige maatregelen genomen worden om de schoolomgeving veiliger te maken (zonder
grote kostprijs: denk bv. omgaan met paswoorden, sociale media,…). Ter plaatse was er
belangstelling voor het onderwerp en ook nadien kreeg de VTC een aantal vragen per mail.
Ondanks deze stappen moet de VTC vaststellen dat ook in 2015 weinig evolutie is in het tot stand
komen van een informatieveiligheidsbeleid bij de Vlaamse scholen(koepels).
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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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IN CIJFERS

ADVIEZEN
Advies
wetgeving

2010

2011

2012

2013

2015

2014

geen

3

7

4

geen

1

Advies formeel

2

3

/

2

1

2

Informatievragen
formeel

1

13

13

4

11

2

7-tal

40-tal

59-tal

60-tal

45-tal

60-tal

2012

2013

2014

Overleg
(vergaderingen)

MACHTIGINGEN

Totaal

2010

2011

2015

32

48

49

43

waarvan mobile
geen
23
4
mapping AGIV
Per beleidsdomein dat persoonsgegevens doorgeeft:
(buiten mobile mapping)
Steden en
geen
geen
geen
gemeenten
Algemene
geen
geen
geen
machtiging / diverse
Financiën en
geen
geen
geen
Begroting
Landbouw en Visserij
3
8
9

5

1

geen

1

1

1(2)

1

1

1

geen

2

3

13

10

6

5

37

Onderwijs en
Vorming
Ruimtelijke
Ordening,
Woonbeleid en
Onroerend Erfgoed
Bestuurszaken

geen

4

9

14

16

16

2

2

1

3

3

5

geen

geen

6

1

2

2

Werk en Sociale
Economie

geen

geen

3

2

geen

geen
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Leefmilieu, Natuur
en Energie
Welzijn,
Volksgezondheid en
Gezin
Mobiliteit en
Openbare Werken

geen

geen

geen

3

6

7

geen

geen

geen

5

6

2

geen

geen

geen

geen

1

geen

De gegevensstromen gaan soms in twee richtingen. In dit overzicht wordt enkel de als eerst
genoteerde stroom weergegeven. De tweede stroom betreft meestal de identificatiegegevens die
worden doorgegeven om de informatie op te vragen (zie de machtigingen zelf).

INFORMATIEVEILIGHEID
Informatieveiligheidsconsulenten geregistreerd
door VTC op basis van VTC-dossiers (totaal)
Formele adviezen veiligheidsconsulenten (per
jaar)

2010 - 2012

2013

2014

2015

66

91

123

234

24

26

58

127
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1. Uitbouw van de opdracht inzake machtigingen
In 2015 werden 41 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,
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 over en aan de burgers van wie de persoonsgegevens worden verwerkt,
worden de machtigingen gebundeld voor categorieën van personen.
Dit zijn voor 2015:
• landbouwers
• leerlingen, studenten en cursisten
• kinderen, jongeren, pleeggezinnen, -kinderen, -gasten
• inburgeraars en anderstaligen
• sociale huurders
• personen met een handicap en zorgbehoevenden
• 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 2014 werd slechts 1 dergelijke dossier
behandeld. We vermelden dit eerst omdat het niet onder de vermelde indeling valt.
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Persoonsgegevens van landbouwers
Voor beleid, communicatie en sensibilisatie
Beraadslaging VTC nr. 05/2015 van 21 januari 2015

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag betreffende de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door de
Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) in
het kader van de financiering van de ophaling en de verwerking van krengen van
landbouwhuisdieren.
In het Vlaamse Gewest is een tegemoetkoming voorzien in de kosten van de ophaling en verwerking
van krengen van landbouwhuisdieren. Bij particulieren gebeurt de ophaling van deze krengen gratis.
De tegemoetkoming voor veehouders kan variëren, maar bedraagt reeds enkele jaren ongeveer 50%
van de kosten. Veehouders moeten een overeenkomst afsluiten met de erkende ophaler/verwerker
omtrent de financiering van de ophaling. Dit gebeurt in praktijk door het betalen van een
abonnement. De prijzen van deze abonnernenten worden jaarlijks door de OVAM vastgelegd, en
deze bedragen ongeveer 50% van de werkelijke kosten. Ze hangen af van de diersoort en het aantal
dieren dat wordt gehouden.
Rendac NV treedt op als externe verwerker voor OVAM. Voor het uitsturen van de juiste
abonnementen naar de juiste veehouders zijn er gegevens nodig omtrent het aantal en het soort
dieren. Deze gegevens van de mestbankaangifte. Veehouders die niet aangifteplichtig zijn bij de
Mestbank betalen geen abonnement.

•

Gegevens

Identificatiegegevens van de landbouwer
- landbouwernummer
- exploitantnummer en exploitatienummer van de landbouwers die in het jaar van de
uitwisseling (jaar van het ministerieel besluit) actieve exploitaties hebben en die
aangifteplichtig zijn
- naam en adres landbouwer
adres van de exploitatie,
- start- en stopdatum van de exploitatie
Gemiddelde veebezetting en fosfaatproductie
Start- en stopdatum exploitatie

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend.
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De VTC machtigt de VLM om de gevraagde persoonsgegevens mee te delen aan OVAM voor de
doeleinden vermeld en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging.
De VTC bepaalt dat OVAM haar advies inwint betreft de aanstelling van de
informatieveiligheidsconsulent.

•

Opvolging voorwaarden

OVAM heeft advies gevraagd over de aanstelling van de veiligheidsconsulent.

Beraadslaging VTC nr. 07/2015 van 21 januari 2015

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag betreffende het mededelen van persoonsgegevens van landbouwers door
het departement Landbouw en Visserij (DLV) aan het Coördinatiecentrum voorlichting en
begeleiding duurzame bemesting vzw (CVBB).
Voor de praktische uitwerking van de Europese richtlijnen ter bescherming van het grondwater in
kader van het Europese en Vlaamse milieubeleid, werden in Vlaanderen het Meststoffendecreet en
het Mestactieplan (MAP) opgemaakt en werd verspreid over Vlaanderen een net van 785 MAPmeetpunten aangelegd. Voor de meetpunten die niet voldoen aan de in het mestdecreet opgelegde
maximumnormen, moeten extra inspanningen worden geleverd. Hiertoe werd op vraag van de
Vlaamse ministers van Leefmilieu en Landbouw het Coördinatiecentrum voorlichting en begeleiding
duurzame bemesting opgericht met als doel het stimuleren en coördineren van individuele en
collectieve voorlichting en begeleiding gericht op het behalen van de doelstellingen.
Rond de betrokken meetpunten zullen waterkwaliteitsgroepen worden opgericht door het CVBB.
Deze waterkwaliteitsgroepen zullen uit de plaatselijke betrokken land- en tuinbouwers bestaan en
deze groep wordt getrokken/begeleid door enkele experten van de praktijkcentra. Aan de hand van
afwateringsgebieden rond deze punten moeten de landbouwers die percelen uitbaten in deze zone
worden geïdentificeerd. Deze identificatie zal gebeuren door ALV. De persoons- en teeltgegevens van
deze landbouwers moeten worden bezorgd aan het CVBB.
•

Gegevens

Identificatiegegevens
- voornaam
- achternaam
- adres
- postcode
- gemeente
- telefoonnummer
- GSMnummer
- e-mailadres
- adres exploitatie
- exploitatienummer
Geografische gegevens

23

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend.
De VTC machtigt DLV om de in de aanvraag vermelde gegevens aan het CVBB mede te delen voor de
doeleinden vermeld in deze machtiging, dit tot 31 december 2018 en onder de voorwaarden vermeld
in deze machtiging.

Beraadslaging VTC nr. 10/2015 van 18 februari 2015

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag betreffende het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door de
Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) in het kader van
de Programmatorische Aanpak Stikstof.
In uitvoering van art 4.4. van de Habitatrichtlijn moet het Vlaamse Gewest de
Habitatrichtlijngebieden, die in 2001 zijn aangemeld en in 2004 van communautair belang zijn
verklaard, definitief aanwijzen. Uit deze aanwijzing moet blijken welke prioritaire maatregelen
genomen zullen worden om de Europese natuur in een gunstige regionale staat van instandhouding
te houden of te brengen. Deze prioritaire maatregelen moeten gebaseerd zijn op
instandhoudingsdoelen (IHD) die duidelijk maken welke oppervlaktes, populaties en milieukwaliteit
nodig zijn per Habitatrichtlijngebied.
De reductie van de stikstofproblematiek wordt gerealiseerd via een programmatische aanpak
(Programmatische aanpak Stikstof – PAS), waarbij zowel de componenten van het generieke beleid,
het vergunningenbeleid, het flankerend beleid en het gebiedsgericht herstel moeten samen gebracht
worden om tot een duidelijke reductie te komen.
Voorliggende aanvraag heeft betrekking op de overdracht van gegevens in functie van een efficiënte
adviesverlening aan landbouwers
over de passende beoordeling in het kader van nieuwe vergunningsaanvragen; en
over het gebruik van landbouwgegevens voor het te ontwikkelen zoekzonemodel,
en dit voor de periode van de overgangsfase en voorlopige PAS (VPAS).

•

Gegevens

Identificatiegegevens van de landbouwer
- landbouwernummer
- exploitatienummer
- naam en voornaam
- adres, postcode, gemeente
- xy-coördinaat van de exploitatie zoals gebruikt in de verzending van de PAS-brieven aan de
landbouwers in het najaar van 2014
Gegevens met betrekking tot de stikstofuitstoot
- totale stikstofuitstoot in kg N, berekend door het EMAV-model
- naam van het habitatgebied

24

afstand tot dit habitatgebied
de hierop berekende bijdrage (percentages) van de exploitatie aan de kritische
depositiewaarde voor zowel de actuele habitats, als voor de zoekzones, zoals vermeld in de
PAS-brieven aan de landbouwers.
Diergegevens en staltype
- aanwezige diercategorieën
- gemiddelde veebezetting per diercategorie
- staltype uit de Mestbankaangifte van productiejaar 2013
Voor het zoekzonemodel relevante, bijkomende
kenmerken van de exploitaties die behoren tot
gegeven1, zoals gekend op het moment van de
uitwisseling
- start- en stopdatum exploitatie
- rechtsvorm van het bedrijf
- geboortedatum exploitant voor wat betreft natuurlijke personen (zie verder)
- geboortedatum van alle gekende vennoten van het bedrijf (zie verder)
- bedrijfstypologie zoals ook berekend voor de gemeentestatistieken van de Mestbank
- teeltareaal op 1 jan zoals gekend in functie van bemestingsrechten
- emissieverlies in kg N zoals op de mestbalans van productiejaar 2013 berekend
-

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt VLM om de gevraagde persoonsgegevens mee te delen aan ANB voor de
doeleinden en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging en mits vervanging van de
geboortedatum door het geboortejaar. De duurtijd van de machtiging wordt beperkt tot 31 juli 2019.
ANB voert de maatregelen inzake transparantie uit en deelt deze aan de VTC mee tegen 31 maart
2015.
ANB stelt een veiligheidsconsulent aan tegen 31 maart 2015 en de aanstelling wordt voorafgaandelijk
aan de VTC voorgelegd voor advies.
ANB bezorgt de VTC het door de directie goedgekeurde informatieveiligheidsplan tegen 31 juli 2015.

•

Opvolging voorwaarden

ANB heeft een veiligheidsconsulent aan gesteld waarvoor de VTC een gunstig advies heeft verleend.
Het informatieveiligheidsplan van ANB werd aan de VTC bezorgd.
ANB heeft nog geen stand van zaken meegedeeld in verband met de andere voorwaarden.

Beraadslaging VTC nr. 22/2015 van 17 juni 2015

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag betreffende de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers van het
departement Landbouw en Visserij aan de Vlaamse gemeenten in het kader van een aantal
gemeentelijke bevoegdheden.
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Momenteel hebben gemeenten geen correcte gegevens over de landbouwers die actief zijn op hun
grondgebied. Bijgevolg kunnen deze landbouwers niet geïnformeerd worden over zaken die hen
aanbelangen. De gemeenten wensen aldus toegang te krijgen tot de identificatiegegevens van de
landbouwbedrijven die hun maatschappelijke zetel of minstens één exploitatie hebben in de
gemeente. Daarnaast zullen de gegevens binnen de gemeente ook gebruikt worden voor
gemeentelijke planning.
De VVSG treedt op voor de 308 Vlaamse gemeenten.

•

Gegevens

Identificatiegegevens van de landbouwbedrijven die hun maatschappelijke zetel hebben
in de gemeente
- actief landbouwernummer;
- naam en voornaam landbouwer;
- adres, postcode, gemeente;
- rijksregisternummer.
Identificatiegegevens van de landbouwbedrijven die minstens één exploitatie hebben in
de betrokken gemeente
- actief landbouwernummer;
- exploitatienummer gelegen in de gemeente;
- adres exploitatie;
- naam en voornaam landbouwer;
- correspondentieadres

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt het DLV om de gevraagde persoonsgegevens mee te delen aan de Vlaamse
gemeenten, voor de doeleinden en onder de voorwaarden, vermeld in deze machtiging. De VTC staat
hierbij het gebruik van het rijksregisternummer toe.
Deze machtiging treedt pas in werking voor de gemeenten na advies van de VTC omtrent de
aanstelling van de veiligheidsconsulent, zoals vermeld in deze machtiging.

•

Opvolging voorwaarden

Een aantal lokale besturen dienden een adviesvraag omtrent de aanstelling van een
veiligheidsconsulent in.
Deze machtiging werd gewijzigd bij Beraadslaging VTC nr. 37/2015 van 4 november 2015 a

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor wijziging van Beraadslaging VTC nr. 22/2015 van 17 juni betreffende de
mededeling van persoonsgegevens van landbouwers van het departement Landbouw en Visserij
aan de Vlaamse gemeenten in het kader van een aantal gemeentelijke bevoegdheden.
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De gegevens werden uitgebreid:
•

Gegevens

Identificatiegegevens van de landbouwbedrijven die hun maatschappelijke zetel hebben
in de gemeente:
• actief landbouwernummer;
• naam en voornaam landbouwer;
• adres, postcode, gemeente;
• rijksregisternummer;
• ondernemingsnummer;
• klanttype.
Identificatiegegevens van de landbouwbedrijven die minstens één exploitatie hebben in
de betrokken gemeente:
• actief landbouwernummer;
• exploitatienummer gelegen in de gemeente;
• adres exploitatie;
• naam en voornaam landbouwer;
• correspondentieadres (kan eventueel in een adres in een andere gemeente zijn);
• ondernemingsnummer;
• klanttype.

Voor wetenschappelijk en statistisch onderzoek
Beraadslaging VTC nr. 18/2015 van 20 mei 2015

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor wijziging van beraadslaging VTC nr. 28/2013 van 13 november 2013,
betreffende de aanvraag tot machtiging 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 en voor de uitvoering van het project ‘CONTROL’.
Het ILVO wenst gegevens van ALV te verkrijgen voor een bijkomend doeleinde, nl. voor het project
CONTROL. In de oorspronkelijke aanvraag werd ook een uitbreiding voor hetzelfde doeleinde
gevraagd voor de beraadslaging 2014/10: aanvraag tot machtiging voor het meedelen van
persoonsgegevens van landbouwers door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan het Instituut voor
Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) voor het uitvoeren van beleidsonderbouwend
wetenschappelijk onderzoek. Bij nader inzien blijkt deze laatste uitbreiding niet nodig.
De uitbreiding betreft dus enkel deze van de beraadslaging 2013/28, voor het project CONTROL.
Dit project houdt in: het coördineren van de activiteiten rond de technische doormetingen van de
melkwinningsapparatuur (melkinstallatie, koeltank) en de begeleiding van de melkkoeltanktechnici
en melkmachinetechnici in België.
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•

Gegevens

identificatiegegevens van de landbouwer;
geografische percelenlaag;
diereninformatie: veebeslagnummers;
pijler-I-gegevens:
melk: melkleveringen, melk rechtstreekse verkoop;
pijler-II-gegevens;
VLIF-investeringssteun.

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt het ALV de persoonsgegevens mee te delen aan het ILVO voor de doeleinden en
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

In 2015 werd een concrete enquête bezorgd waarbij geen opmerkingen werden gemaakt.

Beraadslaging VTC nr. 23/2015 van 17 juni 2015

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door de Vlaamse
Landmaatschappij (VLM) aan het Departement Landbouw en Visserij voor het opmaken van
bedrijfstypologie, het uitvoeren van studies, het opstellen van het Landbouwrapport en het
uitvoeren van landbouwimpactstudies.
Voor het uitvoeren van deze taken zijn de gegevens van de mestbankaangifte (VLM) essentieel. Het
gaat daarbij niet alleen over de dierenaantallen (op bedrijfs- en stalniveau), maar ook over de
geografische spreiding van de dieren en over nutriëntenproductie.
Het Departement Landbouw en Visserij heeft nood aan niet-gecodeerde persoonsgegevens omdat de
gevraagde gegevens moeten gekoppeld kunnen worden aan de areaalgegevens van het Agentschap
voor Landbouw en Visserij (ALV, vanaf 1 1 januari 2015 geïntegreerd met het Departement
Landbouw en Visserij). Hiervoor werd door de VTC machtiging verleend. Daarnaast zullen de
gegevens ook gekoppeld moeten worden met de gegevens van het Landbouwmonitoringsnetwerk.
Hiervoor wordt een afzonderlijke machtigingsaanvraag bij de VTC ingediend.

•

Gegevens
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algemene gegevens
identificatiegegevens van landbouwers;
diergegevens;
nutriëntenproductie;
nutriëntengebruik;
mesttransport.

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend.
De VTC machtigt de VLM om de gevraagde persoonsgegevens mee te delen aan het Departement
Landbouw en Visserij voor de doeleinden vermeld en onder de voorwaarden vermeld in deze
machtiging.
De VTC bepaalt dat het Departement Landbouw en Visserij dient te voorzien in een melding van de
betreffende gegevensstroom op de website, vermeld in deze machtiging.

•

Opvolging voorwaarden

Het Departement Landbouw en Visserij houdt op de website een lijst bij van alle
gegevensuitwisselingen.

Beraadslaging VTC nr. 24/2015 van 17 juni 2015

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag betreffende de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door de
Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan het Departement Landbouw en Visserij voor het beheer van
het Landbouwmonitoringsnetwerk.
In het Vlaamse Gewest staat het DLV in voor het beheer van het Landbouwmonitoringsnetwerk
(LMN). Het LMN is een steekproef van een 750-tal Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven, die
representatief zijn voor het Vlaamse arbeidsinkomen uit land- en tuinbouwactiviteiten. Vlaamse
land- en tuinbouwbedrijven die wensen deel te nemen aan het LMN sluiten hiervoor een
overeenkomst af met het Vlaamse Gewest. Er wordt een grondige financiële analyse gemaakt van de
deelnemende bedrijven zodat men inzicht krijgt in de financiële situatie van het land- of
tuinbouwbedrijf wat van groot belang is om beredeneerde beslissingen te nemen. Daarnaast wordt
de rendabiliteit berekend van het bedrijf en van de afzonderlijke bedrijfstakken.
Het DLV heeft nood aan niet-gecodeerde persoonsgegevens omdat de gevraagde gegevens moeten
gekoppeld kunnen worden aan de bedrijfsgegevens die verzameld worden binnen het LMN van het
DLV. Een koppeling van deze gegevens zorgt voor een sterke administratieve vereenvoudiging,
aangezien deze gegevens dan niet langer opgevraagd moeten worden bij de betrokken bedrijven.

29

•

Gegevens

Algemene gegevens
- productiejaar
Identificatiegegevens van de landbouwer
- landbouwernummer
- exploitatienummer
Totale aanvoer, afvoer en mestverwerking van stikstof en fosfaat
- landbouwernummer
- totale aanvoer
- totale afvoer
- mestverwerking_N
- mestverwerking_P2O5

•

Beslissing

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

Beraadslaging VTC nr. 27/2015 van 29 juli 2015

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag betreffende de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers van het
departement Landbouw en Visserij aan de afdeling Milieu-inspectie van het departement
Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) in het kader van de inspectie van koelinstallaties.
De afdeling Milieu-inspectie van het Departement Leefmilieu Natuur en Energie haar opdracht is de
handhaving van de milieuhygiënewetgeving. Om die taak te vervullen, zijn er een aantal
kernactiviteiten die op een georganiseerde manier moeten worden uitgevoerd. Haar belangrijkste
doelgroep zijn de klasse 1- hinderlijke inrichtingen, haar belangrijkste doelstelling is het verbeteren
van de leefmilieukwaliteit.
De algemene taken en bevoegdheden van de afdeling Milieu-inspectie zijn:
toezicht uitoefenen op de hinderlijke inrichtingen in het kader van het
Milieuhandhavingsdecreet;
toezicht houden op zware risicobedrijven;
toezicht uitoefenen uit op afvaltransporten.
De organisatie van de afdeling Milieu-inspectie is opgebouwd uit een dubbele structuur: een
klassieke verticale structuur met daarnaast ook een horizontale structuur die opgezet is in de vorm
van werkgroepen per milieucompartiment. In deze aanvraag betreft het de werkgroep
ozonafbrekende stoffen en gefluoreerde broeikasgassen.
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•

Gegevens

Identificatiegegevens van de fruitteeltbedrijven, sierteeltbedrijven en groentenbedrijven
naam
adres
telefoonnummer en gsmnummer
e-mailadres
adres exploitatie
exploitatienummer
Perceelsgegevens van de sierteelt, fruitteelt- en groentenbedrijven in Vlaanderen
teelt
oppervlakte

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt het departement LV om de gevraagde persoonsgegevens mee te delen aan de
afdeling Milieu-inspectie van LNE, voor de doeleinden en onder de voorwaarden, vermeld in deze
machtiging.
LNE bezorgt de VTC tegen 31 maart 2016 een door de directie goedgekeurd bijgewerkt
informatieveiligheidsplan waarin ook de nog te nemen maatregelen zijn opgenomen.
LNE brengt de VTC tegen 30 september 2015 op de hoogte van de maatregelen die genomen werden
inzake transparantie.
•

Opvolging voorwaarden

De veiligheidsconsulent heeft al een ontwerp van privacybeleid, met de voor transparantie vereiste
vermeldingen uitgeschreven, maar dit moet nog goedgekeurd worden door de directieraad en
gepubliceerd worden.
LNE heeft haar informatieveiligheidsplan aan de VTC bezorgd.

Voor dossierbehandeling

Beraadslaging VTC nr. 41/2015 van 16 december 2015

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag betreffende de aanvraag tot machtiging van het mededelen van
persoonsgegevens van landbouwers en particulieren door het Agentschap Natuur en Bos (ANB)
aan het departement Landbouw en Visserij (departement LV) in het kader van aanvragen voor
subsidies in verband met bebossing en herbebossing.
Deze subsidie wordt opgesplitst in de aanplantsubsidie, de jaarlijkse onderhoudssubsidie en de
subsidie voor het verlies aan inkomsten.
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De aanplantsubsidie wordt aangevraagd bij het Agentschap voor Natuur en Bos. Het Departement
Landbouw en Visserij treedt op als betaalorgaan voor deze subsidie in het kader van PDPOIII, en
heeft dus de persoonsgegevens van de aanvragers nodig om de betaling te kunnen uitvoeren.
Sommige van deze aanvragers maken bovenop de aanplantsubsidie aanspraak op de jaarlijkse
onderhoudssubsidie en/of de subsidie voor het verlies aan inkomsten. Voor deze twee subsidies
moet de landbouwer/particulier zijn betalingsaanvragen via de verzamelaanvraag rechtstreeks
indienen bij het Departement Landbouw en Visserij. Deze subsidies bij het Departement Landbouw
en Visserij kunnen maar echter toegekend worden als er een subsidieaanvraag werd ingediend bij
het Agentschap voor Natuur en Bos. Het Departement Landbouw en Visserij is dus verplicht om deze
persoonsgegevens van de ingediende subsidieaanvragen op te vragen bij het Agentschap voor
Natuur en Bos.
En anderzijds worden de jaarlijkse onderhoudssubsidie en de subsidie voor het verlies aan inkomsten
toegekend door het dep LV
Zowel voor de eerste uitvoerende taak (geen machtiging nodig), als voor de tweede eigen taak (wel
een machtiging nodig) heeft het dep LV gegevens i.v.m. de aanplantsubsidie nodig van ANB.

•

Gegevens

Administratieve gegevens van het contract
dossiernummer
landbouwernummer
originele startdatum
effectieve start- en stopdatum
contractoppervlakte
Enkel bij PDPOII-dossiers
doel boomsoort
type boomsoort
statuut van de aanvrager
Perceelsgegevens

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt het agentschap Natuur en Bos om de persoonsgegevens mee te delen aan het
departement Landbouw en Visserij voor het doeleinde en onder de voorwaarden vermeld in deze
machtiging.
ANB bezorgt de VTC het door directie goedgekeurde veiligheidsplan.
Het departement LV bezorgt de VTC het door de directie goedgekeurde geïntegreerde
veiligheidsplan.
•

Opvolging voorwaarden

ANB heeft de VTC haar informatieveiligheidsplan bezorgd.
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Het veiligheidsbeleid van het departement LV werd door de VTC onderzocht bij de behandeling van
de machtiging nr. 23/2011 van 20 juli 2011. Het departement LV heeft laten weten dat van zodra de
integratie van het departement LV en het agentscahap LV is beëindigd, men de VTC zal op de hoogte
brengen van de nieuwe situatie i.v.m. informatieveiligheid.
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Persoonsgegevens van leerlingen, studenten en cursisten
Voor beleid, communicatie en sensibilisatie
Beraadslaging VTC nr. 33/2015 van 4 november 2015

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het meedelen van persoonsgegevens van potentiële leerlingen en
leerlingen door het Overlegplatform Brussel-Hoofdstad Basisonderwijs (LOP) aan het Agentschap
voor Onderwijsdiensten (AgODi), door AgODi aan het LOP en de Direction générale de
L’Enseignement obligatiore (DGEO) in het kader van evaluatie en bijsturen van de werking van het
LOP en ondersteuning van het onderwijsbeleid.
Een LOP is een lokaal samenwerkingsverband waarin verschillende partners binnen het onderwijs
participeren. LOP’s hebben de opdracht om het inschrijvingsbeleid in de scholen in hun
werkingsgebied mee te organiseren. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest heeft het LOP BrusselHoofdstad Basisonderwijs de extra taak om de gelijke onderwijs- en inschrijvingskansen van
Nederlandstaligen te beschermen. Daartoe maakt het LOP gebruik van het centraal
aanmeldingssysteem (CAR), een regionaal registratiesysteem waarin ouders de gegevens over hun
kinderen moeten resistreren, waaronder ook de keuze van de school. De scholen delen hun
capaciteit mee aan het LOP. Na het afsluiten van de aanmeldingsperiode zal het CAR automatisch
een school aanduiden volgens decretaal bepaalde en lokaal afgesproken criteria, waarbij zoveel
mogelijk rekening wordt gehouden met de voorkeur van de ouders.
Het LOP weet echter niet of het kind in aangeduide school effectief wordt ingeschreven. Sommige
van de kinderen komen zelfs in het Franstalig onderwijs terecht. Ook deze informatie wordt niet naar
het CAR teruggekoppeld. Daardoor kan het LOP haar decretaal opgelegde taken niet naar behoren
uitvoeren. AgODi beschikt daarentegen wel over deze informatie. Via het doorsturen van de
identificatiegegevens van de leerlingen naar AGODi kan AgODi nagaan of, en zo ja waar, het kind
precies is ingeschreven. Door deze informatie samen te brengen en terug te koppelen naar het LOP
kan het LOP beter inspelen op de problematiek van de capaciteit, het kleuterbestand en het recht op
inschrijving in een school van elk kind, wat mede van belang is voor het nemen van maatregelen in
het kader van het bevorderen van een gelijke kansenonderwijs
Het LOP wenst deze informatie ook te gebruiken om statistieken op te maken om enerzijds haar
eigen beleid te evalueren en anderzijds aanbevelingen naar de Vlaamse overheid te doen.

•

Gegevens

Van het LOP naar AgOGi
naam
voornaam
INSZ
geslacht
geboortedatum
Van AgODi naar het LOP
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Postnummer(s) van de vestigingsplaats van de Nederlandstalige school
Aanduiding of het kind wel of niet is ingeschreven in een Franstalige school
Aanduiding dat het kind nergens in een inschrijvingsdatabank is opgenomen
Van AgODi naar de Direction générale de L’Enseignement obligatoir (Siel)
INSZ
naam
voornaam
geslacht
geboortejaar

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt het Overlegplatform Brussel-Hoofdstad Basisonderwijs (LOP) om de
persoonsgegevens van potentiële leerlingen en leerlingen aan het Agentschap voor
Onderwijsdiensten (AgODi), en door AgOdi aan het LOP en de Direction générale de L’Enseignement
obligatiore (DGEO) mede te delen in het kader van evaluatie en bijsturen van de werking van het LOP
en ondersteuning van het onderwijsbeleid, mits rekening wordt gehouden met de voorwaarden zoals
hoger in de machtiging vermeld.
De VTC bepaalt dat op de website van het LOP, AgODi en de DGEO dient melding gemaakt te worden
dat de gegevens van AgODi worden verkregen voor de in de machtiging opgegeven doeleinden, met
verwijzing naar deze beraadslaging.
Het LOP neemt de nodige veiligheidsmaatregelen opdat de gegevens in de statistieken niet
herleidbaar zijn tot de ouders en de leerlingen. Voor het LOP wordt een veiligheidsconsulent
aangesteld tegen uiterlijk 31 maart 2016, en voorafgaandelijk voor advies aan de VTC voorgelegd.
De informatieveiligheid van het LOP wordt in een informatieveiligheidsplan opgenomen uiterlijk
tegen 30 september 2017, en aan de VTC bezorgd.

•

Opvolging voorwaarden

De gegevensuitwisseling heeft éénmaal plaatsgevonden (najaar 2015). Vanuit O&V werd aangegeven
dat het LOP niet voldoet aan de voorwaarden van de beraadslaging, nl. het aanstellen van een
veiligheidsconsulent tegen 31 maart 2016. Sedert dat moment zijn er geen uitwisselingen meer
geweest.
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Voor wetenschappelijk en statistisch onderzoek
Beraadslaging VTC nr. 17/2015 van 22 april 2015 2014

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor de mededeling van gecodeerde persoonsgegevens van leerlingen door
het agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) en het Agentschap voor Hoger Onderwijs,
Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) aan het departement Onderwijs en Vorming
(departement O&V) voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek naar omtrent de
studiekeuze en leerloopbanen in het deeltijds kunstonderwijs i.k.v. de voorbereidingen omtrent
een nieuw decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs.
De Vrije Universiteit Brussel zal in opdracht van het departement Onderwijs en Vorming een
onderzoek uitvoeren naar de studiekeuze en leerloopbanen in het deeltijds kunstonderwijs.
Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen is een koppeling nodig van volgende bestanden:
- bestand DKO (vanaf 2000-2001) van AgODi: kenmerken deelnemers, leerloopbanen en DKOinstellingen
- bestand leerplichtonderwijs (vanaf 2000-2001) van AgODi: kenmerken leerlingen,
leerloopbanen en scholen
- bestand hoger onderwijs (vanaf 2005-2006) van AHOVOS: kenmerken leerlingen,
leerloopbanen en instellingen
Het departement O&V zal instaan voor de koppeling van de bestanden. De Vlaamse
Dienstenintegrator zal het rijksregisternummer coderen tot een uniek anoniem nummer op basis
waarvan de bestanden zullen gekoppeld worden.
Voor de onderzoeksvragen zijn enquêtes vereist van de huidige en voormalige DKO-deelnemers. Met
oog op rechtstreekse info over individuele kenmerken (motivatie, interessegebieden,
keuzemotieven), aanbodskenmerken (curriculum en organisatie), en interacties (docent-leerling
interactiestijlen en andere beïnvloedende actoren) enquêteren we de huidige DKO-deelnemers
(enquête 1). Daarnaast loopt een survey bij drie specifieke groepen (enquête 2): voormalige DKOparticipanten, recente afhakers, HKO-leerlingen (die simultaan DKO volgen of doorgestroomd zijn na
afronding DKO-LLB) die geselecteerd worden op basis van de gekoppelde administratieve bestanden.
Tot slot zal middels casestudies de invloed onderzocht worden van bestaande experimentele
projecten op motieven, ervaringen en keuzeprocessen van DKO-leerlingen. De klemtoon en centrale
focus ligt daarbij op de casestudie ‘Kunstenbad’.

•

Gegevens

De lerende (bij AgODi opgevraagd)
identificatienummer
schooljaar
nummer school
Intern_volgr_vpl
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stamnummer
geslacht
geboortejaar
nationaliteit
nis-code, postcode
statistische sectorcode
nummer_admgr
financierbare leerling
vak
vrijstelling
Loopbaanpositie van de lerende (bij AgODi opgevraagd)
hs
korte naam
leerjaar
graad dko
sectie dko
studierichting dko
optie dko
Instellingsinformatie (bij AgODi opgevraagd)
nummer inrichtende macht
net inrichtende macht
nis code fusie
postcode
crab code
De lerende (bij AHOVOS opgevraagd)
identificatienummer
anoniem student-id
geboortejaar
geslacht
nationaliteit
jaar waarin generatiestudent
heeft studietoelage ontvangen
onderwijsvorm eerst behaalde diploma SO
land-woonplaats, gemeente, postcode
Opleidingsgegevens (bij AHOVOS opgevraagd)
administratieve groep
opleiding
cluster van studiegebieden
type opleiding
gerichtheid
categorie van studie-omvang
Inschrijvingsgegevens (bij AHOVOS opgevraagd)
academiejaar
inschrijvings-id
status van de inschrijving
soort contract
Inschrijving is heroriëntatie van generatiestudent
diploma behaald
werkstudent
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aantal inschrijvingen
aantal opgenomen studiepunten
aantal verworven studiepunten
aantal niet-verworven studiepunten
aantal gedelibereerde studiepunten
aantal vrijgestelde studiepunten
studierendement
Instellingsinformatie (bij AHOVOS opgevraagd)
instelling
nis code fusie
postcode
gemeente

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend onder voorwaarden.
De VTC machtigt AgODi en AHOVOS om de gevraagde persoonsgegevens mee te delen aan het
departement O&V voor de doeleinden en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging.
De VTC bepaalt dat de machtiging geldt tot 1 jaar na afloop van het onderzoek door de VUB, dus tot
31 december 2017. De VTC bepaalt dat de VUB de gevraagde persoonsgegevens slechts kan bewaren
gedurende deze periode. Nadien dienen de persoonsgegevens te worden vernietigd.

•

Opvolging voorwaarden

Het departement O&V volgt dit onderzoek van nabij op. De data-aanlevering is goed verlopen. Het
eindrapport zal worden opgeleverd kort na publicatie van dit jaarverslag.

Beraadslaging VTC nr. 39/2015 van 16 december 2015

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het mededelen van persoonsgegevens van studenten in het hoger
onderwijs door het Agentschap voor Hoger onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en
Studietoelagen (AHOVOKS) aan de Universiteit Antwerpen (Edubron) en omgekeerd voor een
onderzoek de naar de overgang van secundair onderwijs naar hoger onderwijs.
Aan de Universiteit Antwerpen, meer bepaald binnen de onderzoeksgroep Edubron, wordt
wetenschappelijk beleidsrelevant onderwijsonderzoek uitgevoerd op verschillende onderwijsniveaus.
In het kader van een doctoraatsproject, loopt momenteel een longitudinaal onderzoek aan de
Universiteit Antwerpen naar de overgang van secundair onderwijs (SO) naar hoger onderwijs (HO).
Dit onderzoeksproject beoogt om 1) meer inzicht te verwerven in hoe studenten de overgang tussen
SO en HO ervaren (integratieproces), 2) na te gaan hoe deze ervaren aansluiting gerelateerd is aan
veranderingen in individuele kenmerken (studiemotivatie en leerstrategieën) overheen de overgang
van SO naar HO en 3) de verklarende rol van studentkenmerken en het integratieproces van
studenten ten aanzien van studiesucces in het hoger onderwijs te onderzoeken.
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De Universiteit Antwerpen heeft bijkomende gegevens naar studieresultaten van studenten nodig in
functie van onderzoeksdoelstelling 3, het verklaren van studiesucces in het hoger onderwijs, en meer
specifiek voor het beantwoorden van volgende onderzoeksvragen (OV):
OV 1: In welke mate kan studiesucces aan het einde van het eerste jaar hoger onderwijs
(studierendement en studievoortgang) verklaard worden door studentkenmerken en het
integratieproces in het eerste jaar hoger onderwijs?
OV2: In welke mate kan de studieloopbaan (al dan niet behalen van een diploma en studieduur)
verklaard worden door studentkenmerken en het integratieproces in het eerste jaar hoger
onderwijs?

•

Gegevens

Identificatiegegevens student
identificatienummer
anoniem student-id
geboortedatum
geslacht
Inschrijvingsgegevens student voor academiejaar 2011 – 2012 t/m 2014 – 2015
status van inschrijving
datum van inschrijving
datum van uitschrijving
inschrijving is heroriëntatie van generatiestudent
aantal inschrijvingen
diploma behaald
soort contract
aantal opgenomen studiepunten
aantal verworven studiepunten
studierendement
Opleidingsgegevens voor academiejaar 2011 – 2012 t/m 2014 – 2015
administratieve groep
cluster van studiegebieden
type opleiding
Gegevens studieloopbaan van elke student
diploma behaald voor opleiding eerst gekende inschrijving
type opleiding eerst behaalde diploma
cluster van studiegebieden van het eerst behaalde diploma
Is geheroriënteerd in de loopbaan

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend.
De VTC machtigt AHOVOKS om de persoonsgegevens van studenten mee te delen aan de Universiteit
Antwerpen (Edubron) voor het doeleinde onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging.
De machtiging wordt verleend tot 30 november 2017.
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Voor dossierbehandeling
Beraadslaging VTC nr. 12/2015 van 25 maart 2015
2014
•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het meedelen van persoonsgegevens van kandidaten voor een schoolen studietoelage, hun onderhoudsverstrekker of hun partner door de Vlaamse Belastingdienst
(VLABEL) aan (AHOVOS) en omgekeerd in het kader van de toekenning van en de controle op de
voorwaarden van de toekenning van school- en studietoelagen.
Om deze regelgeving uit te kunnen voeren en de voorwaarden die worden opgelegd te kunnen
controleren, alsook om de missie en taak van AHOVOS te realiseren, is het noodzakelijk dat de
afdeling Studietoelagen van het agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenonderwijs en
Studietoelagen toegang krijgt tot gegevens in diverse gegevensbronnen.
Momenteel ontvangt AHVOS de gegevens in verband met het kadastraal inkomen via VLABEL.
VLABEL is echter niet de authentieke bron op het vlak van kadastrale inkomens. De Algemene
Administratie Patrimonium Documentatie (verder AAPD) is de authentieke bron voor deze gegevens.
Daardoor ontvangt de Afdeling Studietoelagen telkens een voorlopige machtiging van de CBPL sinds
2009.
De laatste verlenging van de machtiging om de gegevens i.v.m. kadastraal inkomen via VLABEL te
ontvangen, werd uitgereikt op 12 juni 2014. Hierin wordt duidelijk vermeld dat de Afdeling
Studietoelagen zijn gegevens bij de authentieke bron AAPD moet halen. De afdeling heeft echter
enkele belangrijke verrijkingen nodig waar VLABEL voor zorgt. De CBPL erkende dit en verklaarde dat
VLABEL authentieke bron is voor de aanvullende gegevens verkregen uit de eigen gegevensanalyse.
Het is voor deze laatste gegevens dat de Afdeling Studietoelagen deze aanvraag doet:
- interpretatie van de zakelijke rechten (%)
- eigen woning
De gegevensstroom gaat via de VDI.

•

Gegevens

Identificatie (op basis van het rijksregisternummer)
Interpretatie van de zakelijke rechten
Eigen woning

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt VLABEL om de gevraagde persoonsgegevens mee te delen aan de afdeling
Studietoelagen van AHOVOS in het kader van de toekenning en de controle van de voorwaarden
voor de toekenning van school- en studietoelagen, zoals vermeld en onder de voorwaarden vermeld
in deze machtiging. De VTC staat hierbij het gebruik van het rijksregisternummer toe.
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VLABEL en AHOVOS nemen de gevraagde maatregelen inzake transparantie vermeld in deze
machtiging en delen deze aan de VTC mee tegen 31 mei 2015.

•

Opvolging voorwaarden

Zowel VLABEL als AHOVOS werken aan de maatregelen inzake transparantie.

Beraadslaging VTC nr. 14/2015 van 25 maart 2015

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag betreffende de mededeling van persoonsgegevens van cursisten van de
opleiding tot verslaggever en van de permanente vorming door de erkende opleidings- en
vormingscentra aan het Vlaams Energieagentschap (VEA) voor de organisatie van het centraal
examen voor kandidaat-verslaggevers en het verlenen van toegang tot de
Energieprestatiedatabank aan verslaggevers.
Wie in Vlaanderen bouwt of verbouwt, moet aan bepaalde eisen op vlak van de energieprestatie en
het binnenklimaat (EPB-eisen) voldoen. De procedures die in de energieprestatieregelgeving
voorzien zijn, zijn gebaseerd op het elektronisch indienen van documenten door gekwalificeerde
personen: de startverklaring, de EPB-aangifte en het energieprestatiecertificaat. Voor dit doel
ontwikkelde het Vlaams Energieagentschap (VEA) de Energieprestatiedatabank. Gebruikers hebben
pas toegang tot de Energieprestatiedatabank indien ze over een aantal specifieke kenmerken
beschikken. Sinds 1 januari 2015 is een nieuwe erkenningsregeling voor verslaggevers in voege
getreden. De nieuwe erkenningsregeling vindt zijn rechtsgrond in de decreetswijziging van 14 maart
2014en het besluit van de Vlaamse regering van 4 april 2014.
Tot eind 2014 geldt er enkel een diplomavoorwaarde om het beroep van verslaggever uit te voeren.
Met de erkenningsregeling wordt dat uitgebreid naar vijf erkenningsvoorwaarden:
- het beschikken over een correct diploma;
- de kandidaat-verslaggever moet een bijkomende specifieke opleiding volgen.
- het slagen in een centraal examen ne het beëindigen van een opleiding
- het ondertekenen van een verklaring op erewoord;
- het jaarlijks volgen van permanente vorming.
In het kader van het centraal examen dient het VEA van de opleidingsinstellingen te vernemen welke
studenten de specifieke opleiding tot energiedeskundige hebben gevolgd en wie aldus aan het
centraal examen mag deelnemen. Ook van de vormingsinstellingen zijn persoonsgegevens van de
cursisten vereist om na te gaan of zij jaarlijks een aantal uren permanente vorming hebben gevolgd.

•

Gegevens

Identificatiegegevens
- naam
- voornaam
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- geboortedatum
- geslacht
- rijksregisternummer
Opleidingsgegevens
- opleidingsinstelling/vormingsinstelling (inclusief vestiging)
- datum getuigschrift/begin- en einddatum van de jaarlijkse vorming
- type opleiding/naam vorming

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt de opleidings- en vormingscentra 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 staat hierbij het gebruik van het rijksregisternummer toe.
De VTC bepaalt dat de erkende opleidings- en vormingsinstellingen een veiligheidsconsulent dienen
aan te stellen en een door de directie goedgekeurd veiligheidsplan dienen uit te werken. De VTC
bepaalt dat de machtiging voor elke erkende opleidings- en vormingsinstelling pas in werking treedt
na ontvangst van deze informatie door de VTC.
De VTC bepaalt dat het VEA de gevraagde gegevens mag bijhouden gedurende de periode dat de
betrokkenen het beroep van verslaggever uitoefenen.
De VTC bepaalt dat VEA haar bevestigt dat de gegevensoverdracht per mail geëncrypteerd zal
worden.
•

Opvolging voorwaarden

De VTC vernam nog geen informatie over het toetreden van erkende opleidings- en
vormingsinstellingen tot de machtiging.

Beraadslaging VTC nr. 21/2015 van 17 juni 2015

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het meedelen van persoonsgegevens van studenten door de
instellingen van het hoger onderwijs, door het Vlaams Agentschap voor Personen met een
Handicap (VAPH) en door de afdelingen Studietoelagen en Hoger Onderwijs van het Agentschap
voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) in het kader van de
databank Hoger Onderwijs (DHO 2.0).
In 2008 is AHOVOS gestart met de Databank Hoger Onderwijs (DHO) naar aanleiding van het nieuwe
financieringssysteem hoger onderwijs. Intussen zijn er tal van beleidsinitiatieven die er toe nopen
grondiger na te denken over de huidige toepassingen (bv. taalmonitor, internationale mobiliteit, het
nieuwe accreditatiestelsel, uitbreiding studieomvang, HBO5).
Zowel op het vlak van functionaliteit, technische architectuur als ontwerp vormt DAVINCI (DAtabank
Volwassenenonderwijs voor INstellings- en CursistenInformatie) een inspiratiebron voor DHO 2.0. De
DHO 2.0 oplossing zal dus op verschillende vlakken van dezelfde architectuur- en ontwerpprincipes
als DAVINCI vertrekken.
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Het is de bedoeling om de vragen met betrekking tot het INSZ via de bestaande MAGDA-diensten aan
de KSZ te stellen. De gegevensstroom verloopt dus via een dienstenintegrator.

•

Gegevenscategorieën

persoon
inschrijving
inschrijvingsonderdeel
studiebewijs
studentmobiliteit
mobiliteitsonderdeel
leerkrediet
studentenkenmerktype
heroriëntatie

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt de in de aanvraag genoemde instellingen van het hoger onderwijs, het VAPH en
AHOVOS om de gevraagde persoonsgegevens mee te delen aan AHOVOS in het kader van de
databank hoger onderwijs, DHO 2.0 en de instellingen en AHOVOS om de data in de databank te
raadplegen, voor de doeleinden en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging. De VTC staat
hierbij het gebruik van het rijksregisternummer toe.
De onderwijsinstellingen geven tegen 30 september 2016 via AHOVOS een stand van zaken
betreffende de uitvoering van de maatregelen die in de formulieren evaluatie als nog te nemen
werden aangeduid.

•

Opvolging voorwaarden

Er werd nog geen stand van zaken gegeven met betrekking tot de gevraagde maatregelen.

Beraadslaging VTC nr. 25/2015 van 17 juni 2015

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het meedelen van persoonsgegevens van personen die als
werkzoekende een erkende opleiding volgen in een CVO of CBE, van het Agentschap voor Hoger
Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) aan de VDAB, in het kader van de
arbeidsbemiddelingsopdrachten op het vlak van competentieversterking.
In het kader van de VDAB-arbeidsbemiddelingsopdrachten kan een VDAB-consulent in overleg met
een werkzoekende beslissen dat het voor die persoon nuttig/noodzakelijk is om in zijn/haar traject
naar werk een bijkomende opleiding/vorming te volgen. Deze opleiding/vorming kan bij VDAB zelf
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gebeuren of bij een derde partij, zoals een Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) of een
Centrum voor Basiseducatie (CBE).
Een cursist die vanuit VDAB wordt toegeleid naar een opleiding of een opleidingsonderdeel (module)
van het Volwassenenonderwijs valt binnen de bepalingen van het decreet van 15/07/2007
betreffende het Volwassenenonderwijs en kan gefinancierd of gesubsidieerd worden door het
Ministerie van Onderwijs. Daartoe dient het CVO of het CBE wel de benodigde financieringsgegevens
bezorgen aan AHOVOS (het agentschap dat onder meer instaat voor de financiering of de
subsidiëring van de Centra Volwassenenonderwijs). Deze gegevens worden geregistreerd in DAVINCI
(Databank Volwassenenonderwijs voor Instellingen- en Cursistengegevens).
Met deze aanvraag wenst men een einde te maken aan de dubbele opvraging die gebeurt vanuit
AHOVOS en de VDAB bij de CVO en CBE.
De unieke identificatie voor de betrokken cursisten gebeurt op basis van het INSZ-nummer.
De mededeling van de persoonsgegevens verloopt via het MAGDA-platform door tussenkomst van
de Vlaamse Dienstenintegrator (VDI).

•

Gegevens

Identificatienummer: dit is het Rijksregisternummer of het BISnummer van de lerende;
Participatiestatus
Er zijn drie mogelijke statussen: aanwezig, afwezig of verantwoord afwezig. Dit vormt de
basisinformatie om te kunnen bepalen of de persoon aanwezig of afwezig was op een
bepaald lesmoment
Opleiding van de cursist
Volgende gegevens van een les worden uitgewisseld: datum, aanvangstijdstip, eindtijdstip,
duurtijd. Deze gegevens zijn noodzakelijke contextinformatie om de participatie te kunnen
plaatsen in een tijdsframe.
Gegevens betreffende het lesmoment
Dit gegeven is noodzakelijk opdat de VDAB zou weten op hoeveel lesuren-premies en
onkostenvergoedingen (verplaatsing, kinderopvang) de betrokken werkzoekende-cursist
recht heeft
Gegevens betreffende de ingerichte modulevariant (=cursus) van de cursist
Volgende gegevens van een ingerichte modulevariant worden uitgewisseld: cursuscode,
instellingsnummer van organiserende instantie, instellingsnaam van organiserende
instantie, code van de modulevariant, code van de module, naam van de module.
Deze gegevens zijn noodzakelijke contextinformatie om de les te kunnen plaatsen binnen de
opleiding en binnen de mogelijke opleidingsaanbieders.

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend.
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De VTC machtigt AHOVOS om de gevraagde persoonsgegevens mee te delen aan de VDAB voor de
doeleinden en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging. De VTC staat hierbij het gebruik
van het rijksregisternummer toe.
De VTC bepaalt dat ook de VDAB melding maakt van deze gegevensuitwisseling op haar website.

•

Opvolging voorwaarden

Deze stroom nog niet in productie en zal pas in de loop van 2017 opgestart worden.

Beraadslaging VTC nr. 29/2015 van 29 juli 2015

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het meedelen van persoonsgegevens van studenten in het hoger en
secundair onderwijs door het Agentschap voor Hoger onderwijs, Volwassenenonderwijs,
Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) en door het Agentschap voor Onderwijsdiensten
(AgODi) aan de Universiteit Maastricht voor een pilootproject inzake de inschrijving van
buitenlandse studenten.
In navolging van de Bolognaverklaring werd op 16 april 2012 een verder engagement uitgewerkt in
de Groningen Declaration. Deze intentieverklaring heeft als voornaamste doelstelling om
verschillende vormen van internationale mobiliteit voor studenten en werknemers te faciliteren door
het wegnemen van de administratieve drempels. Het Agentschap van Hoger Onderwijs,
Volwassenenonderwijs en Studietoelagen van Vlaanderen ondertekende deze verklaring in 2014.
Om uitvoering te kunnen geven aan de Bolognaverklaring en de Groningen Declaration werd er een
project opgezet tussen DUO (Nederlandse overheid) en AHOVOKS (Vlaamse overheid) met als
doelstelling tot gegevensuitwisseling te komen om de administratieve lasten van instellingen,
studenten en derde partijen te reduceren en om zo internationale mobiliteit te stimuleren. Het
project beoogt om het administratief proces te faciliteren voor Vlaamse studenten die gaan studeren
in Nederland en Nederlandse studenten die gaan studeren in Vlaanderen.

•

Gegevens

Gegevens AHOVOKS
Academiejaar
Datum diploma
Inschrijvingsdatum
Status van de inschrijving
Opleidingsgegevens,
Instellingsgegevens,
Studieomvang
Diploma behaald
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Gegevens AgODi
Schooljaar
Datum diploma
AG nr.
Opleidingsgegevens
Gegevens van de school
Status

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt AHOVOKS en AgODi om de persoonsgegevens mee te delen aan de Universiteit
Maastricht voor het doeleinde en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging.
De machtiging wordt verleend tot na afloop van het academiejaar 2017-2018.
De VTC bepaalt dat zowel het ministerie van Onderwijs en Vorming als de Universiteit Maastricht
tegen 31 oktober 2015 aan de VTC laten weten hoe ze voor meer transparantie hebben gezorgd
conform deze machtiging.
De VTC bepaalt dat de betrokken partijen haar op de hoogte houden van het resultaat van het
pilootproject en de mogelijke verderzetting van het project.

•

Opvolging voorwaarden

De Universiteit Maastricht heeft een tekst over de gegevensuitwisseling op haar website gezet.
Ondanks herinnering hebben de betrokken instanties niet geantwoord op de andere vragen naar
maatregelen.

Beraadslaging VTC nr. 34/2015 van 4 november 2015

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag tot een tweede 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.
De provincies ondersteunen de lokale besturen en de welzijnsorganisaties, door het aanbieden van
verwerkte data op vraag van de lokale besturen.
Er waren twee redenen om een tijdelijke machtiging te verlenen. Ten eerste was er het juridische
kader van de provinciale taakstelling dat volop in beweging was. Anderzijds werd gewacht op de
operationeel zijn van de Vlaamse dienstenintegrator voor de gevraagde dienstverlening.
De aanvragers wijzen er nu zoals ook reeds bij de eerste verlenging op dat de mogelijkheid van
georeferering door de Vlaamse Dienstenintegrator niet gegarandeerd is en dat de kostprijs het
werkingsbudget van de interprovinciale werkgroep sociale planning zal overschrijden.
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Ze bepleiten dat zowel in het juridische kader als in de samenwerking met CEVI dit jaar meer
duidelijkheid werd gecreëerd en dat de toevoer van onderwijsgegevens essentieel blijft in het kader
van de provinciale taakstelling.

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC verlengt voor een onbeperkte termijn de machtiging VTC/28/2012 aan AHOVOS, nu
AHOVOKS, en AgODi om de gevraagde persoonsgegevens van de leerlingen en studenten mee te
delen aan de provinciale steunpunten sociale planning voor de doeleinden zoals vermeld in deze
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.
De VTC behoudt zich het recht voor om de aanvraag opnieuw te evalueren als er andere
mogelijkheden zijn voor de inschakeling van een onafhankelijke intermediair.
OV en de steunpunten passen de informatie voor de betrokkenen op hun respectieve website aan
conform deze beraadslaging.
•

Opvolging voorwaarden

Voor de steunpunten werden de gevraagde maatregelen inzake transparantie genomen.

Beraadslaging VTC nr. 35/2015 van 4 november 2015

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor de mededeling van persoonsgegevens van studenten uit de leeren
ervaringsbewijzendatabank (LED) door Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs,
Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) en de databank secundair onderwijs (DISCIMUS) door
het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan de instellingen hoger onderwijs in het kader
van het beoordelen van de toelatingsvoorwaarden tot het Hoger Onderwijs.
Op heden zijn de onderwijsinstellingen enkel leveranciers van de data aan de LED. In de toekomst
willen de connecterende instellingen hoger onderwijs ook gegevens kunnen raadplegen in de LED.
Met de aanvraag wensen de instanties persoonsgegevens te verkrijgen uit de LED en de databank
DISCIMUS in het kader van de beoordeling van de toelatingsvoorwaarden tot hoger onderwijs. De
instellingen hoger onderwijs hebben de informatie uit de LED nodig voor de controle van de
toelatingsvoorwaarden.
In de praktijk doen er zich ook situaties voor waarbij een kandidaat-student zich aanbiedt bij een
instelling hoger onderwijs, en de LED voor deze kandidaat-student onvoldoende informatie bevat om
de toelatingsvoorwaarden te beoordelen. Indien de LED geen resultaten geeft, zal er achterliggend
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ook gezocht worden in de databank van het lager secundair onderwijs DIMISCUS naar de laatst
gekende inschrijving van een student.

•

Gegevens

Identificatiegegevens kandidaat- student
INSZ-nummer
Leverancier
naam en bewijsreferte
LED
Identificatiegegevens (kandidaat) student
INZS-nummer
Discimus

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt AHOVOKS (LED) en AgODi (DISCIMUS) om de persoonsgegevens mee te delen aan
de instellingen hoger onderwijs voor het doeleinde en onder de voorwaarden vermeld in deze
machtiging. De VTC staat hierbij het gebruik van het rijksregisternummer toe.
De machtiging wordt verleend voor onbepaalde duur.
De onderwijsinstellingen geven tegen 30 september 2016 via AHOVOKS een stand van zaken
betreffende de uitvoering van de maatregelen die in de formulieren evaluatie als nog te nemen
werden aangeduid.

•

Opvolging voorwaarden

De VTC ontving geen stand van zaken van de betrokken onderwijsinstellingen omtrent de uit te
voeren maatregelen op het vlak van informatieveilgheid.
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Persoonsgegevens van kinderen, jongeren, pleegkinderen, -gezinnen en -gasten
Voor wetenschappelijk en statistisch onderzoek
Beraadslaging VTC nr. 38/2015 van 16 december 2015

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor de mededeling van persoonsgegevens van kinderen en hun moeders
door Kind & Gezin (K&G) aan het Steunpunt Milieu en Gezondheid van het Departement
Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE), het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG) en het
Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) in het kader van humaan
biomonitoringsonderzoek.
Het Steunpunt Milieu en Gezondheid (Steunpunt) voert sinds 2001 in opdracht van de Vlaamse
Overheid humaan biomonitoringsonderzoek uit. Het Steunpunt is een gezamenlijk initiatief van het
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE), het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) en het
Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI).
Via humane biomonitoring wordt nagegaan of milieuvervuilende stoffen detecteerbaar zijn in
navelstrengbloed, bloed, urine, haar, enz. daarnaast worden gezondheidsmetingen uitgevoerd in het
bloed of urine en via vragenlijsten. Relaties tussen blootstellingsmetingen (biomerkers) van
blootstelling) en gezondheidseffecten (biomerkers van effect) zullen bijdragen aan de kennis over
milieu-gerelateerde oorzaken van ziektes. Specifiek gaat het om gegevens van groei en ontwikkeling
van kinderen. Deze gegevens zullen gebruikt worden om de relatie tussen biomerkers van
blootstelling (bv. zware metalen, PCB’s, enz.) en gegevens over groei en ontwikkeling beter te
begrijpen. Daarvoor worden moeders en kinderen bij de bevalling gerekruteerd om zo de evolutie va
de kinderen de daaropvolgende jaren te volgen.
Momenteel is alle beschikbare gegevens afkomstig van de deelnemers zelf. Het Provinciaal Instituut
voor Hygiëne (PIH) heeft een databank met de persoonsgegevens van alle deelnemers. In de
databank zijn de gegevens van 1700 pasgeborene-moeder koppels opgeslagen. Om deze gegevens
optimaal te benutten voor beleidsonderbouwing wordt een opvolgingsonderzoek uitgevoerd
waarvoor gegevens bij K&G worden opgevraagd.

•

Gegevens

Gegevens betreffende het kind
Biometrische gegevens (gewicht, lengte en hoofdomtrek)
Voeding (borstvoeding of kunstvoeding en aanvang en duur borstvoeding)
Kinderopvang
Gehoortest
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Gegevens betreffende de moeder
Nationaliteit
Opleiding
Kansarmoede-indicatoren

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend.
De VTC machtigt Kind & Gezin om de persoonsgegevens mee te delen aan het VAZG, LNE en EWI
voor het doeleinde vermeld en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging. De machtiging
wordt voor bepaalde duur verleend, meer bepaald tot 31 december 2015.
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Persoonsgegevens van inburgeraars en anderstaligen
Voor dossierbehandeling en beleid
Beraadslaging VTC nr. 01/2015 van 21 januari 2015

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het meedelen van persoonsgegevens van minderjarige anderstalige
nieuwkomers van het agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan het Agentschap voor
Binnenlands Bestuur (ABB) in naam van de erkende onthaalbureau’s en omgekeerd met het oog op
de toeleiding naar het onderwijs en het aanbieden van een passende opleiding.
Anderstalige nieuwkomers behoren ook tot de doelgroep van het Inburgeringsbeleid. Het is de
decretale opdracht van de onthaalbureau’s om minderjarige anderstalige nieuwkomers toe te leiden
naar onderwijs en hen een passende opleiding aan te bieden. Immers, onderwijs en scholing zijn een
belangrijke hefboom voor minderjarige anderstalige nieuwkomers om zich in de Vlaamse
samenleving te integreren.
Het onthaalonderwijs wordt aangeboden in een onderwijsinstelling voor basis- of secundair
onderwijs. Het is gericht op taalvaardigheid Nederlands en op de sociale integratie van de
minderjarige anderstalige nieuwkomer.
Er kan niet verwacht worden dat de minderjarige anderstalige nieuwkomer de Vlaamse
onderwijsstructuur volledig kent om correct te kunnen inschatten welke opleiding aansluit bij de
eigen vaardigheden. Daarom mag de minderjarige anderstalige nieuwkomer rekenen op de inzet van
de onthaalbureau’s, die dan ook over de nodige gegevens dienen te beschikken.

•

Gegevens

Instellingsnummer van de school
Instellingnaam
Instantie
Administratieve zetel
(Technisch) volgnummer vestigingsplaats van de school
Gegevens vestigingsplaats van de school
Soort programma
Gegevens betreffende de inschrijving
Administratieve groep
Aanleiding uitschrijving
Situatie na uitschrijven
Indicatie anderstalige nieuwkomer

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
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De VTC machtigt ABB om de identificatiegegevens van de minderjarige anderstalige nieuwkomers
mee te delen en AgODI om de gevraagde persoonsgegevens mee te delen aan de erkende
onthaalbureaus voor de doeleinden en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging. De VTC
staat hierbij het gebruik van het rijksregisternummer toe.
ABB past de modelattesten aan voor wat betreft de daarin gevraagde toestemming en bezorgt de
aangepaste tekst aan de VTC tegen 31 maart 2015.

•

Opvolging voorwaarden

De VTC heeft nog geen aangepaste teksten ontvangen.

Beraadslaging VTC nr. 15/2015 van 25 maart 2015

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag betreffende de aanvraag tot overdracht in het kader van rechtsopvolging van
diverse machtigingen die verleend werden aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB) in
naam van de acht erkende onthaalbureau’s aan drie nieuwe agentschappen, met name het EVA
Inburgering en Integratie (AII), het gemeentelijk EVA Integratie en Inburgering In-Gent en het
gemeentelijke EVA Integratie en Inburgering Antwerpen.
Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur stelde de Kruispuntbank Inburgering (de KBI) ter
beschikking van de acht onthaalbureaus. De onthaalbureaus (en Huizen van het Nederlands) kunnen
via dit systeem hun cliënten opvolgen. De gegevensstromen zijn op basis van deze structuur
gemachtigd.
Elk onthaalbureau had zijn eigen informatieveiligheidsconsulent waarvan de aanstelling geadviseerd
werd door de VTC.
De erkenningen van de onthaalbureaus zijn nu opgeheven en de onthaalbureaus zijn overgedragen
naar drie verschillende extern verzelfstandigde agentschappen (EVA’s).

•

Gegevens

Zie de in de machtiging vermelde beraadslagingen.

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC draagt de vermelde machtigingen over van de acht onthaalbureaus naar de drie EVA’s.
De voorwaarden vermeld in de machtigingen blijven gelden mutatis mutandis. De drie EVA’s stellen
tegen 30 september 2015 een informatieveiligheidsconsulent aan en de aanstelling wordt
voorafgaandelijk aan de VTC voorgelegd voor advies.
De drie EVA’s bezorgen de VTC een kopie van het schriftelijk en door de directie goedgekeurd
informatieveiligheidsplan tegen 30 april 2016.
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•

Opvolging voorwaarden

Er werden veiligheidsconsulenten aangesteld, maar er werd nog geen advies gevraagd aan de VTC. In
een overleg met de veiligheidsconsulent van AII en van de KBI werd een overzicht gegeven van de
stand van zaken.
Het informatieveiligheidsplan werd nog niet aan de VTC bezorgd.
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Persoonsgegevens van sociale huurders
Voor beleid, communicatie en sensibilisatie
Beraadslaging VTC nr. 09/2015 van 18 februari 2015

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het meedelen van gecodeerde persoonsgegevens van kandidaten
sociale huurders door een Sociale Huisvestigingsmaatschappij (SHM) via de Vlaamse Maatschappij
voor Sociaal Wonen (VMSW) aan de Intercommunale Leiedal in het kader van beleidsvoering en –
voorbereiding van het lokaal woonbeleid.
De Vlaamse Wooncode kent de steden en gemeenten een regisseursrol toe in het lokaal woonbeleid.
Om deze regierol waar te nemen hebben de lokale besturen nood aan de stand van zaken en de
evolutie van de wachtlijsten voor een sociale huurwoning binnen de verschillende
huisvestingsmaatschappijen actief op hun grondgebied. Deze data wordt gehanteerd als basis voor
beleidsvoering en-voorbereiding door lokale besturen: de verplichte beleidstoets van nieuwe sociale
projecten op het lokaal woonoverleg i.k.v. het besluit van de Vlaamse Regering van 25 oktober 2013
houdende de procedure voor de planning, de programmatie en de realisatie van woonprojecten, bij
de opmaak of evaluatie van een woonplan, de opmaak van een lokaal toewijzingsreglement, een
reglement sociaal wonen, de uitbouw van een woonloket, maatregelen tot het behalen van het
bindend sociaal objectief, …
Voor het uitvoeren van deze doeleinden vraagt de Intercommunale Leiedal toegang tot de gegevens
van de Sociale Huisvestigingsmaatschappijen via het centraal Register van Potentieel
Rechthebbenden (CRPR), zijnde kandidaat-huurders), beheerd door de Vlaamse Maatschappij voor
Sociaal Wonen (VMSW). Gegevens uit het centraal Register van Potentieel Rechthebbenden zijn
nodig voor de 10 sociale huisvestingsmaatschappijen actief in de regio Zuid-West-Vlaanderen.

•

Gegevens

SV naam
Unieke ID
Geboortedatum
Geslacht
Gehandicapt
Postcode
Gemeente
Deelgemeente
Totaal inkomen
Aantal Gezinsleden
Aantal Personen ten laste
Aantal Kinderen met Bezoekrecht
Aantal Gehandicapten ten laste
Aantal weigeringen
Voorrangsregel geldig
Doelgroep geldig
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Lokale Binding geldig
De code van de sociale huisvestingsmaatschappij waar de kandidaat het langst ingeschreven
is.
De code van de andere sociale huisvestingsmaatschappij waar de kandidaat ook ingeschreven
is.

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend.
De VTC machtigt de SVK om via de VMSW de gevraagde persoonsgegevens mee te delen aan de
intercommunale Leiedal voor de doeleinden en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging.
De VTC bepaalt dat de aanvragers de gegevensuitwisseling ook communiceren op hun website.

•

Opvolging voorwaarden

De nodige maatregelen voor codering van de gevraagde gegevens werden voorzien.
Er werd een methode van gegevensoverdracht uitgewerkt waarbij de gegevens versleuteld worden
doorgegeven.

Beraadslaging VTC nr. 26/2015 van 29 juli 2015

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het meedelen van adressen van sociale woningen en gronden gekend
bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), het Vlaams Woningfonds en de
Vlaamse gemeenten aan het agentschap Wonen-Vlaanderen in het kader van het monitoren van
het gemeentelijk sociaal woonaanbod.
In Vlaanderen dient elke gemeente een sociaal woonaanbod te creëren. Het agentschap WonenVlaanderen staat in voor de opvolging van de vooruitgang van het bindend sociaal objectief (BSO) tot
op niveau van de gemeente. De gemeenten worden - op basis van de gegevens over het
gerealiseerde sociaal woonaanbod verzameld - door Wonen-Vlaanderen beoordeeld op hun
inspanningen om hun bindend sociaal objectief te behalen.
Om de voortgang bij de realisatie van dit gemeentelijk sociaal woonaanbod te kunnen monitoren, in
het kader van het toewerken naar het bindend sociaal objectief, wordt de elektronische mededeling
van de adressen van sociale woningen / gronden gekend bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal
Wonen, het Vlaams Woningfonds en de gemeenten (vertegenwoordigd door de Vereniging van
Vlaamse Steden en Gemeenten) aan het agentschap Wonen-Vlaanderen (dat instaat voor de
voorbereiding, de uitvoering, de monitoring en de evaluatie van het beleid rond wonen) gevraagd.
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•

Gegevens

Adres van het woonaanbod verhuurd volgens het Kaderbesluit Sociale Huur van 12 oktober
2007 of verkocht volgens het Overdrachtenbesluit van 29 september 2006:
straatnaam
huisnummer
busnummer
postcode
gemeente
Lotnummer en naam van de sociale verkavelingen (momenteel enkel informatie beschikbaar
op projectniveau)

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend.
De VTC machtigt de VMSW, het VWF en de Vlaamse gemeenten om de gevraagde gegevens mee te
delen aan het agentschap Wonen-Vlaanderen voor de doeleinden en onder de voorwaarden vermeld
in deze machtiging.
De VTC bepaalt dat de betrokken organisaties de gegevensstroom vermelden op hun websites.

•

Opvolging voorwaarden

De VMSW en het agentschap Wonen-Vlaanderen voorzien in een kennisgeving op de website.

Voor dossierbehandeling
Beraadslaging VTC nr. 08/2015 van 25 maart 2015

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het meedelen van persoonsgegevens van kandidaat sociale huurders en
hun partner door sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) aan sociale verhuurkantoren (SVK),
via de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) in het kader van het toekennen van een
huursubsidie.
De voornaamste opdracht van de VMSW die in het kader van deze aanvraag relevant is, is de
ondersteuning van sociale verhuurkantoren. De sociale verhuurkantoren (SVK’s) zijn lokale
woonactoren die woningen verhuren. Specifiek voor de SVK’s is dat zij woningen zelf huren op de
private huurmarkt en daarna doorverhuren aan particulieren die aan een aantal voorwaarden
voldoen. In het toewijzingssysteem van sociale huurwoningen bij SVK’s worden de kandidaathuurders op de wachtlijst in een volgorde gezet volgens een puntensysteem. De meeste punten
worden toegekend aan het inkomen (waarbij uitgegaan wordt van het zogenaamde Actueel
Besteedbaar Inkomen) en aan de herhuisvestingsnood. Zo krijgen de woningzoekenden met een
klein inkomen en/of diegenen die dringend moet verhuizen de meeste punten.
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Een ander belangrijk verschil met de sociale woningen van sociale huisvestingsmaatschappijen is de
berekening van de huurprijs. Bij een SVK wordt de huurprijs die een huurder moet betalen niet
berekend o.b.v. zijn inkomen. Een SVK-huurder betaalt in principe dezelfde huurprijs aan het SVK als
hetgeen het SVK op haar beurt verschuldigd is aan de eigenaar van de woning. Het SVK zal wel steeds
met de eigenaar onderhandelen over een huurprijs die lager ligt dan de normale markthuurprijs,
maar over het algemeen liggen de huurprijzen bij SVK’s hoger dan wat een huurder met een
vergelijkbaar inkomen bij een SHM zou betalen.
Vandaar dat SVK-huurders een vereenvoudigde toegang hebben tot huursubsidie. Maar voor heel
veel SVK-huurders is een huursubsidie echter wel van doorslaggevend belang om de huurprijs te
kunnen betalen.
Het behoort tot een van de basisbegeleidingstaken van SVK’s om hun huurders te begeleiden en te
ondersteunen bij het indienen van een aanvraag. Door het verkrijgen van deze gegevens kunnen
SVK’s hun huurders wijzen op het belang van een inschrijving bij een SHM en de gevolgen van een
weigering van een gepast woonaanbod.

•

Gegevens

Identificatie van de SVK-huurders
Naam en voornaam
Adres
Postcode
Gemeente
Rijksregisternummer
Inschrijving op de wachtlijst van SHM
Inschrijvingsnummer bij de SHM
Naam van de SHM
Herkenningsnummer

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt de SHM om via de VMSW de gevraagde persoonsgegevens, mee te delen aan de
SVK voor de doeleinden en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging. De VTC staat hierbij
het gebruik van het rijksregisternummer toe.
De machtiging geldt zolang de inschrijving bij een SHM als voorwaarde voor het ontvangen van een
huursubsidie blijft bestaan.
De VMSW voert de maatregelen inzake transparantie uit en deelt deze aan de VTC mee tegen 31 mei
2015.
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•

Opvolging voorwaarden

De VMSW heeft voorzien in een kennisgeving op de website. De VMSW plant de melding
zichtbaarder te maken en te verbeteren.

Beraadslaging VTC nr. 19/2015 van 20 mei 2015

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het meedelen van persoonsgegevens van kandidaat sociale huurders
door het Agentschap Wonen Vlaanderen en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen nv
(VMSW) aan de OCMW in het kader van ondersteuning bij het verkrijgen van een huurpremie.
OCMW’s vragen om te kunnen beschikken over de identiteitsgegevens van personen die op de
wachtlijst van een sociale huisvestingsmaatschappij staan en zo dus mogelijk recht hebben op de
huurpremie. Het is van belang om te weten bij welke huisvestingsmaatschappij de cliënt
ingeschreven is. Om recht te kunnen hebben moet hij/zij immers ingeschreven staan bij de
domiciliemaatschappij .
OCMW’s menen dat het beschikken over het gegeven van wie mogelijks recht heeft op de
huurpremie van belang is om te kunnen voldoen aan de wettelijke opdracht die elk OCMW heeft, nl:
verzekeren dat elke mogelijke rechthebbende zijn rechten kan (laten) uitoefenen. Ook heeft elke
potentieel rechthebbende er belang bij dat het lokale OCMW kan nagaan of hij eventueel recht heeft
op de tegemoetkoming. Een aantal van de rechthebbenden op de tegemoetkoming loopt immers het
risico om uit de boot te vallen, wegens verhuis, uithuiszetting, onvoldoende begrip van de
informatie, …. waardoor het recht op tegemoetkoming verloren kan gaan.
De gegevensstroom verloopt via de Kruispuntbank Sociale Zekerheid, die als dienstenintegrator
optreedt, en erover waakt dat gegevens enkel kunnen worden opgevraagd voor hulpvragers die met
een relevante hoedanigheidscode ingeschreven zijn in het repertorium van KSZ voor de periode
waarover de gegevensuitwisseling betrekking heeft. OCMW’s maken daarnaast gebruik van de
diensten van POD MI als netbeheerder van het secundaire OCMW-netwerk.
Een deel van de gegevens is afkomstig van de VMSW en een deel van Wonen Vlaanderen.

•

Gegevens

Identificatie
Naam
Voornaam
INSZ Adres
Datum van inschrijving en eventuele uitschrijving op een wachtlijst (van VMSW)
Data van inschrijving
Data van uitschrijving
Potentieel rechthebbend (van VMSW)
Reden weigering huurpremie (van Wonen Vlaanderen)
Laatste uitbetalingsdatum en bedrag (van Wonen Vlaanderen)
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•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt het Agentschap Wonen Vlaanderen en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal
Wonen nv (VMSW) om de gevraagde persoonsgegevens van kandidaat sociale huurders mee te delen
aan de OCMW in het kader van in het kader van ondersteuning bij het verkrijgen van een
huurpremie, zoals vermeld en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging. De VTC staat
hierbij het gebruik van het rijksregisternummer toe.
Wonen Vlaanderen en de OCMW nemen de gevraagde maatregelen inzake transparantie zoals
vermeld in deze machtiging en delen deze aan de VTC mee tegen 31 juli 2015.

•

Opvolging voorwaarden

De VMSW heeft voorzien in een kennisgeving op de website. De VMSW plant de melding
zichtbaarder te maken en te verbeteren.
Voor de OCMW werd een model gemaakt door de VVSG. Dit werd ook verder verbeterd.
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Persoonsgegevens van personen met een handicap
Voor dossierbehandeling
Beraadslaging VTC nr. 40/2015 van 16 december 2015

•

Onderwerp

Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van personen met een
handicap door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en de Integrale
Toegangspoort (ITP) van het Agentschap Jongerenwelzijn (JWZ) aan het Vlaams Zorgfonds en de
zorgkassen in het kader van het testen van de IT-applicatie voor het toekennen en uitbetalen van
het basisondersteuningsbudget.
Het Vlaamse Zorgfonds en de zorgkassen wensen vanaf 1 februari 2016 de werkelijke gegevens van
welbepaalde doelgroepen van het VAPH en de ITP van Jongerenwelzijn te verkrijgen in het kader van
het testen van de applicatie die zal gebruikt worden voor het toekennen en uitbetalen van het
basisondersteuningsbudget (BOB).
Met het decreet persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap werd een getrapt
persoonsvolgend financieringssysteem geïntroduceerd.
Volgens de conceptnota van 2 juni 2015 gebeurt de implementatie van het systeem voor het
toekennen en uitbetalen van het BOB in vier fasen.
Concreet wensen de zorgkassen en het Vlaams Zorgfonds vanaf 2016 in test de werkelijke gegevens
van de doelgroepen in fase 1 en 2 van het VAPH en ITP te kunnen verkrijgen. Na de testfase worden
alle gegevens vernietigd.
Aangezien het BOB vanaf 1 september 2016 wordt uitbetaald via automatische toekenning, is het van
essentieel belang dat de applicaties tijdig kunnen getest worden over het volledig traject van het
doorgeven van gegevens aan de bron tot en met de uitbetaling van het BOB door de zorgkassen.
De formele systeemtesten met de zorgkassen starten op 1 februari 2016. Opdat het testen
representatief zou zijn, dienen de testen op reële gegevens uitgevoerd te worden. Alleen op die manier
kan gegarandeerd worden dat alle informatie correct en vlot wordt uitgewisseld.

•

Gegevens

Identificatie van de persoon
INSZ
BOB-ATTESTEN
Technisch ID
Business ID (optioneel)
Status van het attest
Bron van het gegeven
Startdatum attest
Einddatum attest (optioneel)
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Puntenaantal van het attest (optioneel)
CRZ
ERKENNINGSPERIODE BOB
Technische ID
ID BOB-attest
Status
Startdatum
Einddatum (optioneel)
N-RTH-ATTESTEN
Technische ID
Business ID (optioneel)
Status van het attest
Bron van het gegeven
Startdatum
Einddatum (optioneel)
Melding startdatum attest
nRTH-vrijwillige overstap

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt het mededelen van de gevraagde persoonsgegevens door het Vlaams Agentschap
voor Personen met een Handicap en de Integrale Toegangspoort (ITP) van het Agentschap
Jongerenwelzijn aan het Vlaams Zorgfonds en de zorgkassen in het kader van het testen van de ITapplicaties voor het toekennen en uitbetalen van het basisondersteuningsbudget, en daarbij het
rijksregisternummer te gebruiken.
Het VAPH, JWZ en het Vlaams Zorgfonds en de zorgkassen zorgen ervoor dat voor de aanvang van de
testperiode, de test op toegankelijke, duidelijke en begrijpelijke wijze wordt gecommuniceerd naar de
betrokken personen van wie de gegevens worden gebruikt, zoals in deze machtiging. Voordat de test
effectief aanvang neemt, wordt aan de VTC medegedeeld hoe de partijen aan deze transparantieplicht
hebben voldaan.
De machtiging wordt verleend van 1 februari 2016 tot 1 september 2016.

•

Opvolging voorwaarden

De transparantiewijzen werden aan de VTC meegedeeld.
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Persoonsgegevens van overheidspersoneel/algemeen
Voor beleid, communicatie en sensibilisatie
Beraadslaging VTC nr. 03/2015 van 2 september 2015

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het meedelen van persoonsgegevens van eigen personeelsleden door
het Agentschap voor Overheidsdiensten (AgO), het departement Informatie Vlaanderen (DIV), het
Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem (OPZ Rekem), het Openbaar Psychiatrisch
Zorgcentrum Geel (OPZ Geel), de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en de
Vlaamse Vervoermaatschappij (De Lijn) aan het Agentschap voor Overheidsdiensten (AgO) in het
kader van de opvolging en de bijsturing van het personeelsbeleid van de Vlaamse Overheid.
Het departement BZ heeft als opdracht om een beleid op te stellen rond de volgende thema’s:
personeel, organisatie-ontwikkeling, ICT, e-Gov, facilitair management, vastgoed,
overheidsopdrachten en wetsmatiging. In het kader van deze opdracht moet het departement ook
informatie met betrekking tot deze thema’s ontsluiten voor drie basisdoelstellingen: het analyseren
van het gevoerde beleid, het rapporteren aan het politieke niveau en het aanbieden van deze
informatie aan het management voor opvolging en bijsturing van het gevoerde beleid.
Om deze opdracht te kunnen uitvoeren heeft het departement nood aan enerzijds het beschikken
over personeelsgebonden informatie en anderzijds het kunnen koppelen van verschillende
databanken die personeelsgerelateerde informatie bevatten. Dit houdt in dat, om bepaalde
beslissingen te kunnen nemen, er soms nood is om gegevens die te vinden zijn in andere databanken
te koppelen aan de personeelsgegevens om alzo bepaald beleid bij te sturen of beslissingen te
kunnen nemen.
De bedoeling is het centraliseren en bij elkaar brengen van informatie rond personeel dat ressorteert
onder de diensten van de Vlaamse overheid, zodoende dat er een meer doelgericht en efficiënt HRbeleid kan gevoerd worden. Om een coherent HR-beleid te kunnen voeren is het niet voldoende om
de nodige gegevens over HR-beleid structureel te centraliseren op 1 plaats. De cijfers moeten ook
aan elkaar gekoppeld kunnen worden, om ze zo samen en doorheen te tijd te kunnen interpreteren.

•

Gegevens

Identificatiegegevens van het personeelslid
unieke code van de arbeidsrelatie
rijksregisternummer
Functiegegevens personeelslid
organisatie waartoe hij behoort
graad
functiefamilie
contracttype
duurtijd contract
standplaats
werkplaats
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kaderfunctie (ja/nee)
anciënniteit
niveau
rang
Personeelsmobiliteit
Persoonlijke kenmerken
geslacht
leeftijd (in jaren)
verblijfplaats
scholingsgraad
arbeidshandicap
Aan- en afwezigheidsgegevens
Vormingsgegevens
Verloning, toelagen en voordelen nog meer benadrukken in PIA
salaris
toelagen
vergoedingen
sociale voordelen
flexibele werkvormen
Inschrijvingen voor personeelsacties door DBZ
Vervoersgegevens medegedeeld door De Lijn
traject van het woonwerkverkeer
de kostprijs van het woonwerkverkeer
de geldigheidsduur hiervan van het woonwerkverkeer

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt het Dienstencentrum sociaal secretariaat van het Agentschap voor
Overheidsdiensten, het departement Informatie Vlaanderen, het Openbaar Psychiatrisch
Zorgcentrum Rekem, het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel, de Vlaamse Maatschappij voor
Sociaal Wonen en de Vlaamse Vervoermaatschappij om de gevraagde persoonsgegevens mee te
delen aan de afdeling HR Expertisecentrum van het Agentschap voor Overheidsdiensten voor de
opvolging en de bijsturing van het personeelsbeleid van de Vlaamse Overheid zoals beschreven en
onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging. De VTC staat hierbij het gebruik van het
rijksregisternummer toe.
De gegevens mogen niet meegedeeld worden zonder de tussenkomst van de Vlaamse
Dienstenintegrator.
De VTC bepaalt dat er een strikte scheiding van functies gegarandeerd moet worden tussen de
mensen die toegang hebben tot het datawarehouse en de onderzoekers/beleidsanalisten.
De VTC bepaalt dat het departement Informatie Vlaanderen stappen onderneemt om ervoor te
zorgen dat de beheerder van de infrastructuur geen ongeoorloofde of onregelmatige toegang heeft
tot de data in het datawarehouse en hierover terugkoppelt met de VTC. De
informatieveiligheidsconsulent controleert deze toegang.
De VTC bepaalt dat de betrokken partijen zorgen voor meer transparantie conform deze machtiging
tegen 31 oktober 2015.
OPZ Rekem bezorgt de VTC een stand van zaken in verband met de nog te nemen maatregelen
inzake informatieveiligheid tegen uiterlijk 30 september 2016.
OPZ Geel bezorgt de VTC een stand van zaken in verband met de nog te nemen maatregelen inzake
informatieveiligheid tegen uiterlijk 30 september 2016.
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AgO bezorgt de VTC een kopie van het schriftelijk en door de directie goedgekeurd veiligheidsplan
tegen uiterlijk 31 januari 2016.
Het departement Informatie Vlaanderen bezorgt de VTC een kopie van het schriftelijk en door de
directie goedgekeurd veiligheidsplan tegen uiterlijk 30 september 2016.
De Lijn bezorgt de VTC een kopie van het schriftelijk en door de directie goedgekeurd veiligheidsplan
tegen uiterlijk 30 september 2016.

•

Opvolging voorwaarden

Gezien de ingrijpende reorganisatie binnen de Vlaamse overheid en de wijzigingen waarmee AgO
geconfronteerd werd, neemt het uitwerken van dit informatieveiligheidsbeleid in lijn met de ISO
27002 meer tijd in beslag dan initieel werd vooropgesteld. In het najaar zal een eerste versie van een
geschreven informatieveiligheidsbeleid voor de Vlimpersdata en ook bijhorende verdere
actieplanning aan de VTC en Audit Vlaanderen worden bezorgd.
OPZ Rekem en OPZ Geel hebben hun maatregelen inzake transparantie doorgegeven aan de VTC.
De VTC heeft het informatieveiligheidsplan van de De Lijn ontvangen.
Het agentschap Informatie Vlaanderen heeft de VTC haar veiligheidsplan bezorgd.

Voor wetenschappelijk en statistisch onderzoek
Beraadslaging VTC nr. 02/2015 van 21 januari 2015

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het meedelen van gecodeerde persoonsgegevens van leerkrachten van
het basis- en secundair onderwijs door het agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan het
departement Onderwijs en Vorming voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek naar de
selectie en opdrachttoewijzing van leerkrachten.
De Universiteit Gent zal in opdracht van de Vlaamse minister, bevoegd voor Onderwijs en Vorming,
een onderzoek uitvoeren naar de selectie en opdrachttoewijzing van leerkrachten van het basis- en
secundair onderwijs. Het onderzoek wil ingaan op vijf onderzoeksvragen met een specifieke focus op
selectie en opdrachttoewijzing van leerkrachten.
Het onderzoek verloopt in drie fasen;
- Initiële exploratie van objectieve personeelsgegeven
- Interviews met directeurs
- Vragenlijsten bij leerkrachten
Deze fasen vinden plaats in 35 basisscholen en 35 secundaire scholen. Bij het selecteren van de
scholen wordt rekening gehouden met de organisatiegrootte, het onderwijsnet, de onderwijsvorm
binnen secundair onderwijs en de ligging van de school. Met de steekproef wordt een voldoende
divers beeld beoogd bij het beantwoorden van de onderzoeksvragen rekening houdend met de
variëteit in schoolkenmerken.
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•

Gegevens

Gecodeerd identificatienummer van leerkrachten per school
Controlegegevens van leerkrachten
- leeftijd
- geslacht
Diploma
Opdrachtgegevens
- het aantal uren van aanstelling,
- de begin- en einddatum van de opdracht,
- het ambt (bijvoorbeeld onderwijzer, leraar, opvoeder, zorgcoördinator) ,
- het vak dat de leraar geeft,
- de graad (1e, 2e , 3e of 4e) en onderwijsvorm (ASO, TSO, BSO of KSO) (secundair onderwijs)
- administratieve toestand (tijdelijke of vaste betrekking)
- soort aanstelling (aanstelling van doorlopende duur)
- reden van stopzetting opdracht
- noemer van de opdrachtbreuk
- bekwaamheidsrubricering (vereist, voldoende geacht, ander)
- de code van de weddenschaal
- de geldelijke anciënniteit
Cluster van verlofstelsels en vermelding van TAO (tijdelijk andere opdracht)

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend.
De VTC machtigt AgODi om de gevraagde persoonsgegevens mee te delen aan het departement O&V
voor de doeleinden en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging. De VTC bepaalt dat de
machtiging geldt tot 1 jaar na afloop van het onderzoek, dus tot 31 januari 2017.

Beraadslaging VTC nr. 04/2015 van 21 januari 2015

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het meedelen van gecodeerde persoonsgegevens omtrent de
loopbanen van leerkrachten van het agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) en het
agentschap voor Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs (AHOVOS) aan het Steunpunt Studieen Schoolloopbanen in het kader van wetenschappelijk onderzoek naar loopbanen van
leerkrachten: determinanten van instroom, loopbaanduur en uitstroom.
Het Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen (SSL) voert beleidsrelevant onderzoek uit om de Vlaamse
Regering en haar partners te informeren over strategische beleidskeuzen. Studie- en
schoolloopbanen is één van de thema’s en beleidsprioriteiten die in 2011 door de Vlaamse Regering
vastgelegd werden binnen het Programma Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek. Dit
programma biedt een basis van wetenschappelijk onderzoek waarop het beleid als hefboom kan
steunen om de maatschappij vooruit te doen bewegen.
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De KU Leuven treedt op als aanvrager voor het Steunpunt SSL. Het Steunpunt SSL is een
interuniversitair consortium dat gecoördineerd wordt vanuit de KU Leuven en waaraan ook de KU
Leuven campus@HUB, KU Leuven campus@Thomas More, Universiteit Gent en de Vrije Universiteit
Brussel deelnemen. Voor dit onderzoek zijn zowel de promotor als de onderzoeker van de KU
Leuven.
•

Gegevens

Schoolloopbaanvariabelen (schooljaar 2004-2005)
anonieme code lerende mens
geboortejaar
geslacht
gemeente woonplaats
nationaliteit
schoolse vordering
onderwijsvorm
instelling
studierichting
soort onderwijs (gewoon vs. buitengewoon)
code van instelling
volgnummer van de vestigingsplaats
NIS-code van de vestigingsplaats
A/B-stroom
administratieve groep van de inschrijving
onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) (J/N)
hoofdstructuur
opleidingscode
graad
onderwijsstelsel (lineair vs. modulair)
leerjaar (binnen de graad)
problematisch afwezig (J/N) (minstens 30 halve dagen)
Inschrijvingsvariabelen (schooljaar 2004-2005)
onderwijsniveau
soort onderwijs (gewoon vs. buitengewoon)
code van instelling
volgnummer van de vestigingsplaats
NIS-code van de vestigingsplaats
schoolse vordering
A/B-stroom
administratieve groep van de inschrijving OKAN (J/N)
onderwijsvorm
studierichting
geslacht
nationaliteit
hoofdstructuur
basisopties (in graad 1 leerjaar 2)
opleidingscode
graad
onderwijsstelsel (lineair vs. modulair)
leerjaar (binnen de graad)
problematisch afwezig (J/N) (minstens 30 halve dagen)
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uren leerkracht
code van instelling
naam instelling
inrichtende macht
NIS-code hoofdzetel
koepel
onderwijsnet
GOK-INDICATOREN
Inschrijvingsvariabelen (schooljaar 2005-2006 t.e.m. 2011-2012)
anonieme code lerende mens
status van de inschrijving (actief vs. uitgeschreven)
academiejaar
soort contract (diploma-, credit- of examencontract)
code instelling
naam instelling
academiejaar waarin de student generatiestudent is
type opleiding (bachelor, master, …)
cluster van studiegebieden
opleidingscode
administratieve groep van de inschrijving
studieomvang van de opleiding (vb. 180 studiepunten voor een bachelor)
studietoelage ontvangen (J/N)
werkstudent (J/N)
werktraject (variant van een bestaande opleiding specifiek voor werkstudenten)
type functiebeperking (volgens categorieën van VAPH)
functiebeperkt (J/N)
aantal inschrijvingen
totaal opgenomen studiepunten
aantal gedelibereerde studiepunten
totaal verworven studiepunten
tijdstip van inschrijving vrijstellingen voor credits HO
diploma behaald (J/N)

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend.
De VTC machtigt AgODi en AHOVOS om de gevraagde persoonsgegevens mee te delen aan de KU
Leuven, voor de doeleinden en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging. Deze machtiging
wordt verleend voor de duurtijd van het onderzoek plus één jaar na afloop om eventueel bepaalde
zaken te verifiëren, dus tot 31 december 2016.
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Beraadslaging VTC nr. 11/2015 van 21 januari 2015

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het meedelen van gecodeerde persoonsgegevens van leerkrachten
tewerkgesteld in het basis en secundair onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van het
agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse in
het kader van een onderzoek naar de nood aan onderwijzend personeel in het Brussel
Hoofdstedelijk Gewest.
De Universiteit Gent zal in opdracht van de Vlaamse minister, bevoegd voor Onderwijs en Vorming,
een onderzoek uitvoeren naar de selectie en opdrachttoewijzing van leerkrachten van het basis- en
secundair onderwijs. Het onderzoek wil ingaan op vijf onderzoeksvragen met een specifieke focus op
selectie en opdrachttoewijzing van leerkrachten.
Het onderzoek verloopt in drie fasen;
- Initiële exploratie van objectieve personeelsgegeven
- Interviews met directeurs
- Vragenlijsten bij leerkrachten
Deze fasen vinden plaats in 35 basisscholen en 35 secundaire scholen. Bij het selecteren van de
scholen wordt rekening gehouden met de organisatiegrootte, het onderwijsnet, de onderwijsvorm
binnen secundair onderwijs en de ligging van de school. Met de steekproef wordt een voldoende
divers beeld beoogd bij het beantwoorden van de onderzoeksvragen rekening houdend met de
variëteit in schoolkenmerken.

•

Gegevens

Gecodeerd identificatienummer van leerkrachten per school
Controlegegevens van leerkrachten
- leeftijd
- geslacht
Diploma
Opdrachtgegevens
- het aantal uren van aanstelling,
- de begin- en einddatum van de opdracht,
- het ambt (bijvoorbeeld onderwijzer, leraar, opvoeder, zorgcoördinator) ,
- het vak dat de leraar geeft,
- de graad (1e, 2e , 3e of 4e) en onderwijsvorm (ASO, TSO, BSO of KSO) (secundair onderwijs)
- administratieve toestand (tijdelijke of vaste betrekking)
- soort aanstelling (aanstelling van doorlopende duur)
- reden van stopzetting opdracht
- noemer van de opdrachtbreuk
- bekwaamheidsrubricering (vereist, voldoende geacht, ander)
- de code van de weddenschaal
- de geldelijke anciënniteit
Cluster van verlofstelsels en vermelding van TAO (tijdelijk andere opdracht)
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•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend.
De VTC machtigt AgODi om de gevraagde persoonsgegevens mee te delen aan het departement O&V
voor de doeleinden en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging. De VTC bepaalt dat de
machtiging geldt tot 1 jaar na afloop van het onderzoek, dus tot 31 januari 2017.

Beraadslaging VTC nr. 13/2015 van 21 januari 2015

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het meedelen van persoonsgegevens m.b.t. aangifte nalatenschappen
door de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) aan de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) in het kader
van het onderzoek naar recht op gewaarborgd inkomen voor bejaarden of inkomensgarantie voor
ouderen.
De Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) vraagt de meest recente inkomensgegevens m.b.t. de aangifte
van nalatenschappen in het kader van het onderzoek naar het recht op gewaarborgd inkomen voor
bejaarden (GI) of inkomensgarantie voor ouderen (IGO), naar aanleiding van ofwel een aanvraag van
betrokkene ofwel een ambtshalve onderzoek.
Bij het vaststellen van het recht op GI en/of IGO moet de RVP rekening houden met de
bestaansmiddelen van de aanvrager, zijn echtgenoot, zijn wettelijk samenwonende of andere
personen waarmee de aanvrager zijn hoofdverblijfplaats deelt. Bij het overlijden van een gerechtigde
op IGO wordt de aangifte nalatenschap opgevraagd. Tot 31 december 2014 contacteerden de RVPmedewerkers de plaatselijke AKRED om de informatie ingevolge deze aangifte te krijgen. De inning
van de registratie- en successierechten werd vanaf 1 januari 2015 geregionaliseerd. Voor de
inwoners van Vlaanderen betekent dit dat het Vlaams Gewest, meer bepaald de Vlaamse
Belastingdienst (VLABEL), de taken inzake registratie- en successierechten overneemt van de FOD
Financiën.

•

Gegevens

Identificatie van de persoon die aangifte van de nalatenschap indient
rijksregisternummer
naam, voornaam
adres
bankrekeningnummers
Het resultaat van de geverifieerde aangifte van nalatenschap
Identificatie van de notaris aan wie de erfgenamen vragen om een akte of een attest van
erfopvolging op te stellen
naam, voornaam
adres
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•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend.
De VTC machtigt VLABEL om de gevraagde persoonsgegevens mee te delen aan de RVP voor de
doeleinden en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging. De VTC staat hierbij het gebruik
van het rijksregisternummer toe.

Beraadslaging VTC nr. 32/2015 van 21 januari 2015

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het meedelen van persoonsgegevens door de Universiteit Gent, de
Universiteit Hasselt, de Universiteit Antwerpen, de Vrije Universiteit Brussel en de Katholieke
Universiteit Leuven aan het Expertisecentrum voor onderzoek & Ontwikkelingsmonitoring van de
Vlaamse Gemeenschap (ECOOM) in het kader van het monitoren van de doctoraatsproductie en
academische carrières in Vlaanderen.
Deze machtiging gaat over de opvolging van het traject doctorandi, de aanstelling van academisch
personeel en de interuniversitaire mobiliteit van academisch personeel. Daarbij lopen de
gegevensstromen via de vijf Vlaamse universiteiten naar de Algemene Directie Statistiek, die als
trusted third Party (TTP) optreedt. Na codering van de verkregen gegevens door ADS wordt de
informatie doorgegeven aan het onderzoekscentrum ECOOM die de informatie verder verwerkt in
het kader de door de Vlaamse overheid toegekende opdracht. De opdracht van ECOOM eindigt op 31
december 2018, maar is hernieuwbaar voor een termijn van vijf jaar.
In dit dossier moet rekening worden gehouden met de uitspraak van de Raad van State van 6
december 2012, nr 221.642, inzake de toepassing van het openbaarheidsdecreet op het vrije
onderwijs. Daardoor is de bevoegdheid van de VTC ten aanzien van de Vrije Universiteit Brussel
(VUB) en de Katholieke Universiteit Leuven (KUL) beperkt tot het machtigen van het gebruik van het
rijksregisternummer samen het meedelen van studentengegevens.

•

Gegevens

1) UGent, UAntwerpen, UHasselt, VUB en KULeuven:
Identificatie doctoraatsstudenten
rijksregisternummer (RR)
bis-nummer
studentennummer
naam en voornaam
geboortedatum
geboorteplaats
geslacht
Historiek doctoraatsstudenten
datum inschrijving als doctoraatsstudent
datum uiteindelijke verdediging doctoraat
het onderzoeksdomein
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langdurige afwezigheden (≥ 90 dagen)
afstudeergegevens:
afstudeerrichting, afstudeergraad
2) UGent, UAntwerpen en UHasselt
Identificatie academisch personeel
rijksregisternummer
bis-nummer
personeelsnummer
naam en voornaam
geboortedatum
geboorteplaats
geslacht
Historiek academisch personeel
Afstudeergegevens van de aangestelde academici
Doctoraatsgegevens
Aanstellingsgegevens academici:
Begin en eindedatum
Langdurige afwezigheden (≥ 90 dagen)

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend.
De VTC machtigt:
- De Universiteit Gent, de Universiteit Antwerpen, de Universiteit Hasselt, de Vrije Universiteit
Brussel en de Katholieke Universiteit Leuven om de gevraagde persoonsgegevens van
doctoraatsstudenten mee te delen aan ECOOM-UGent in het kader van de haar door de
Vlaamse overheid toegekende opdracht, zoals en onder de voorwaarden vermeld in deze
machtiging.
- De Universiteit Gent, de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Hasselt om de gevraagde
personeelsgegevens mee te delen aan ECOOM-UGent in het kader van de haar door de
Vlaamse overheid toegekende opdracht, zoals vermeld en onder de voorwaarden vermeld in
deze machtiging;
Machtigt de Universiteit Gent, de Universiteit Antwerpen, de Universiteit Hasselt, de Vrije
Universiteit Brussel en de Katholieke Universiteit Leuven om daarbij het rijksregisternummer te
gebruiken;
De Universiteit Gent, de Universiteit Antwerpen, de Universiteit Hasselt, de Vrije Universiteit Brussel,
de Katholieke Leuven en ECOOM-UGent nemen de gevraagde maatregelen inzake transparantie
vermeld in deze machtiging.
De machtiging loopt tot 31 december 2018, en wordt verlengd met de termijn waarbij de opdracht
onder dezelfde voorwaarden wordt hernieuwd.
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Voor dossierbehandeling
Beraadslaging VTC nr. 06/2015 van 21 januari 2015

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het meedelen van persoonsgegevens van personeelsleden van de
Vlaamse Overheid door het Agentschap voor Overheidspersoneel (AgO) en het agentschap
Facilitair Bedrijf aan het departement Diensten voor Algemeen Regeringsbeleid (DAR) en het
agentschap Facilitair Bedrijf in het kader van respectievelijk het Vlaamse telefoonboek (TGV) en
het identificatie- en autorisatiebeheer/gebruikersbeheer van de Vlaamse Overheid (WebIDM), het
inventarisatiebeheer (CMDB2) en het beheer van facilities (FMIS).
VO-medewerkers worden vandaag geregistreerd in HR-systemen zoals VlimPers. Deze HR-systemen
zijn een belangrijke bron van actuele personeelsinformatie die nuttig is en herbruikt kan worden in
andere systemen zowel voor ICT-gebruikersbeheer als voor andere bedrijfstoepassingen. Door deze
informatie door te geven, wordt een duidelijke winst in efficiëntie bekomen daar deze
gebruikersinformatie reeds voor handen is en niet meer opnieuw moet aangemaakt en beheerd
worden. Een automatische koppeling moet er bovendien voor zorgen dat de informatie in de
doelsystemen steeds actueel blijft.
In de toekomst wenst e-IB personeelsgegevens nodig voor identificatiedoeleinden en
autorisatiebeheer, via het Magda-platform van de DAB-Informatie Vlaanderen te betrekken en niet
meer rechtstreeks vanuit VlimPers. Verder wil WebIDM in de toekomst informatie niet enkel
betrekken vanuit VlimPers maar ook uit andere HR-systemen van de Vlaamse overheid (niet in deze
aanvraag). VlimPers wordt actueel immers niet door alle entiteiten van de Vlaamse overheid
gebruikt. Daartoe beschikt IDM over een synchronisatietool die gegevens, afkomstig uit externe
bronnen, oplaadt en verwerkt. Op dit ogenblik zijn er nog geen externe HR-systemen aangesloten.
Wanneer in de toekomst externe HR-systeem wordt aangesloten, dan zal er een uitbreiding van de
machtiging aangevraagd worden.
Daarnaast wil WebIDM de gegevens van VO-medewerkers beschikbaar stellen voor
inventarisatiebeheer (CMDB2), het Vlaamse telefoonboek (TGV) en beheer van facilities (FMIS),
omdat IDM qua scope breder is dan VlimPers.

•

Gegevens

De gegevensstroom vanuit VlimPers naar het Facilitair bedrijf voor het doeleinde
identificatieen autorisatiebeheer/gebruikersbeheer
• Identiteitsgegevens van de gebruiker: voor- en achternaam, roepnaam, geslacht,
geboortedatum van de gebruiker
• Communicatiegegevens van de gebruiker: telefoonnummer, standplaats, faxnummer,
gsmnummer, thuiswerknummer, e-mailadres
• Adresgegevens standplaats van de gebruiker: lokaal,plaatscode, niscode,
gebouwnaam, straat, nummer, bus, postcode, gemeente, land
• Personeelsgegevens van de gebruiker: functie, graad, leidinggevende,
personeelsnummer
• status medewerker

72

beschrijving status medewerker
leidinggevend persoon naam
datum in dienst
datum uit dienst
• Entiteitsgegevens van de gebruiker:
HiërarchieCodeReëel
HiërarchieCodeLaagste
HiërarchieNaamLaagste
BusinessUnitCode en omschrijving
Entiteits omschrijving
Personeelsnummer manager entiteit
• Technische accountgegevens van de gebruiker:
LDAP gebruikersID
De gegevensstroom vanuit WEBIDM naar CMDB
• Identiteitsgegevens van de gebruiker: naam, roepnaam,geslacht
• Communicatiegegevens van de gebruiker: telefoonnummer standplaats, e-mailadres
• Adresgegevens standplaats van de gebruiker: plaatscode, straat, nummer, bus,
postcode, gemeente, land
• Personeelsgegevens van de gebruiker: personeelsnummer
• Beschrijving status medewerker
• Entiteitsgegevens van de gebruiker:
HiërarchieCodeReëel
HiërarchieCodeLaagste
HiërarchieNaamLaagste
• Technische accountgegevens van de gebruiker
LDAP gebruikersID
De gegevensstroom vanuit WEBIDM naar CMDB
• Identiteitsgegevens van de gebruiker: naam, roepnaam, geslacht
• Communicatiegegevens van de gebruiker: telefoonnummer standplaats, e-mailadres
• Adresgegevens standplaats van de gebruikers: plaatscode, straat, nummer, bus,
postcode, gemeente, land
• Personeelsgegevens van de gebruiker: personeelsnummer
• Beschrijving status medewerker
• Entiteitsgegevens van de gebruiker
HiërarchieCodeReëel
HiërarchieCodeLaagste
HiërarchieNaamLaagste
BusinessUnitCode en omschrijving
Entiteits omschrijving
Personeelsnummer manager entiteit
• Technische accountgegevens van de gebruiker:
LDAP gebruikersID
De gegevensstroom vanuit WEBIDM naar CMDB
• Identiteitsgegevens van de gebruiker: naam, roepnaam, geslacht
• Communicatiegegevens van de gebruiker: telefoonnummer, standplaats, e-mailadres
• Adresgegevens standplaats van de gebruiker: plaatscode, straat, nummer, bus,
postcode,gemeente, land
• Personeelsgegevens van de gebruiker: personeelsnummer
• Beschrijving status medewerker
• Entiteitsgegevens van de gebruiker
HiërarchieCodeReëel
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HiërarchieCodeLaagste
HiërarchieNaamLaagste
• Technische accountgegevens van de gebruiker
LDAP gebruikersID
• IDM account gegeven van de gebruiker
IDM-nummer
De gegevensstroom vanuit HFB (WEBIDM) naar TGV
• Identiteitsgegevens van de gebruiker: naam, roepnaam, geslacht
• Communicatiegegevens van de gebruiker: telefoonnummer, standplaats, faxnummer,
gsmnummer, thuiswerknummer, e-mailadres
• Adresgegevens standplaats van de gebruiker: lokaal, gebouwnaam, straat, nummer,
bus, postcode, gemeente, land
• Personeelsgegevens van de gebruiker: functie, graad, leidinggevend persoon naam
• Entiteitsgegevens van de gebruiker:
HiërarchieCodeReëel
HiërarchieCodeLaagste
HiërarchieNaamLaagste
Entiteits omschrijving
• Technische accountgegevens gebruiker
LDAP gebruikersID
• IDM account gegeven van de gebruiker
IDM-nummer
De gegevensstroom vanuit het Facilitair Bedrijf (WEBIDM) naar FMIS (het Facilitair Bedrijf)
• Identiteitsgegevens van de gebruiker: naam
• Communicatiegegevens van de gebruiker: telefoonnummer standplaats, e-mailadres
• Adresgegevens standplaats van de gebruiker: plaatscode, straat, nummer,bus,
postcode, gemeente, land
• Personeelsgegevens van de gebruiker: personeelsnummer
• Beschrijving status medewerker
HiërarchieCodeLaagste
HiërarchieNaamLaagste
• IDM account gegeven van de gebruiker
IDM-nummer

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt het Agentschap voor Overheidspersoneel en de dienst bevoegd voor het
identificatie- en autorisatiebeheer/gebruikersbeheer van de Vlaamse Overheid om de gevraagde
gegevens mee te delen aan respectievelijk
- de dienst bevoegd voor het identificatie- en autorisatiebeheer/gebruikersbeheer van de Vlaamse
Overheid (WebIDM) binnen het Facilitair Bedrijf, en - de dienst bevoegd voor het
inventarisatiebeheer (CMDB2) binnen het Facilitair Bedrijf;
- de dienst bevoegd voor de ontwikkeling en exploitatie van facilitaire IT systemen, waaronder het
FMIS, binnen het Facilitair Bedrijf;
- de dienst die bevoegd is voor het beheer van het telefoonboek (TGV) van de Vlaamse Overheid;
voor de doeleinden vermeld en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging. De VTC bepaalt
dat de betrokken instanties zorgen voor meer transparantie conform deze machtiging tegen 31 juli
2015.
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AgO bezorgt de VTC een kopie van het schriftelijk en door de directie goedgekeurd veiligheidsplan
tegen uiterlijk 31 december 2015.
Het Facilitair Bedrijf bezorgt de VTC een kopie van het schriftelijk en door de directie goedgekeurd
veiligheidsplan voor het hele agentschap tegen uiterlijk 31 december 2015.
Het Facilitair Bedrijf brengt de VTC op de hoogte van de aanstelling van een veiligheidsconsulent
tegen 30 april 2015 en de aanstelling wordt voorafgaandelijk aan de VTC voorgelegd voor advies.
De entiteit bevoegd voor het beheer van het telefoonboek (TGV) bezorgt de VTC een kopie van het
schriftelijk en door de directie goedgekeurd veiligheidsplan tegen uiterlijk 30 september 2015.
De entiteit bevoegd voor het beheer van het telefoonboek (TGV) brengt de VTC op de hoogte van de
aanstelling van een veiligheidsconsulent tegen 30 april 2015 en de aanstelling wordt voorafgaandelijk
aan de VTC voorgelegd voor advies.

•

Opvolging voorwaarden

Het Facilitair Bedrijf heeft een informatieveiligheidsconsulent aangesteld en deze werd gemeld aan
het sectoraal comité van het Rijksregister.
Het beheer van de toepassing TGV zou worden overgedragen aan het Facilitair Bedrijf. Het Facilitair
Bedrijf heeft een “high level” veiligheidsplan aan de VTC bezorgd voor 2015, samen met de
voornaamste actiepunten. Het kan geen informatieveiligheidsplan genoemd worden zoals de VTC het
bedoelt, namelijk conform de richtsnoeren informatieveiligheid van de CBPL. Het werd niet
goedgekeurd door de directie. Dit zal voor de volgende jaren wel gebeuren.
Gezien de ingrijpende reorganisatie binnen de Vlaamse overheid en de wijzigingen waarmee het AgO
geconfronteerd werd, neemt het uitwerken van dit informatieveiligheidsbeleid in lijn met de ISO
27002 meer tijd in beslag dan initieel werd vooropgesteld. In het najaar 2016 zal een eerste versie
van een geschreven informatieveiligheidsbeleid voor de Vlimpersdata en ook bijhorende verdere
actieplanning aan de VTC en Audit Vlaanderen worden bezorgd.

Beraadslaging VTC nr. 16/2015 van 20 mei 2015

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het meedelen van persoonsgegevens van burgers uit het lokaal
contactenbestand van de stad Gent (GLoC) aan het OCMW Gent.
Sinds 2011 ontwikkelt de stad samen met Digipolis een centraal contacten- en adressenbestand
(Gents Lokaal Contactenbestand, GLoC), met een toegankelijke en gebruiksvriendelijke interface
bedoeld voor de interne werknemers van de stad Gent, waarin de meest actuele contactgegevens
worden beheerd van burgers en organisaties (bedrijven, verenigingen, instellingen,…) van de stad.
Vanaf het begin had men de bedoeling om dit centraal platform ook aan te bieden aan de interne
medewerkers van het OCMW zodat maar op één plaats die contacten en adressen worden beheerd
en geactualiseerd.
Met voorliggende aanvraag wenst het OCMW Gent toegang tot het lokaal contactenbestand van de
stad (GLoC) voor haar dienstverlening naar de burgers.
Er wordt voorzien in een uitgebreid systeem van toegangsrechten (toelatingsniveau’s = types van
gebruikers die enkel die functionaliteiten ter beschikking hebben die ze nodig hebbben voor het
uitvoeren van hun taken) tot het GLoC en de nodige beveiligingsmaatregelen.
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•

Gegevens

Identificatiegegevens
naam
voornaam
geslacht
nationaliteit
rijksregisternummer
geboortedatum
geboorteplaats
datum overlijden –
domicilie adres –
referentiepersoon
adellijke titel
Aanvullende persoonsgegevens
emailadressen
telefoonnummer
GSMnummer
faxnummer
verblijfsadres
postadres

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt het OCMW Gent om toegang te krijgen tot het Gents Lokaal Contactenbestand van
de stad Gent voor de doeleinden en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging.
De VTC behoudt zich het recht voor de werking van het GloC verder te evalueren en zo nodig
bijkomende maatregelen en voorwaarden op te leggen.

•

Opvolging voorwaarden

Er was in 2015 geen aanleiding om bijkomende maatregelen en voorwaarden op te leggen.

Beraadslaging VTC nr. 20/2015 Deel A van 17 juni 2015

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het meedelen van persoonsgegevens van certificaatgerechtigde
eigenaars van zonnepaneleninstallaties door de Vlaamse Regulator Elektriciteit & Gas (VREG) aan
de werkmaatschappijen van netbeheerders Infrax cvba en Eandis cvba in het kader van de
eenmalige migratie van de bestaande databank van VREG (CMO) naar de nieuwe
gemeenschappelijke databank VREG-VEA en het uniek loket energie.
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Sinds 1 april 2014 is de behandeling van de zogenaamde “expertisedossiers” overgedragen aan VEA.
De expertisedossiers betreffen de dossiers van de groenestroom- en warmtekrachtinstallaties, met
uitzondering van de PV-dossiers.
Vanaf 2 november 2015 zal de behandeling van de PV-dossiers overgedragen worden aan de
netbeheerders op wiens net deze installaties zijn. De distributienetbeheerders (DNB) beheren het
elektriciteits- en/of het aardgasnet waarop iedereen is aangesloten. De Vlaamse
distributienetbeheerders hebben zich in het Vlaams Gewest gegroepeerd in twee overkoepelende
organisaties (“werkmaatschappijen”): Infrax en Eandis.
De reden voor de overdracht van de dossierbehandeling van deze dossiers aan de netbeheerders is
dat deze aldus een uniek loket kunnen aanbieden voor de eigenaars van zonnepanelen aangesloten
op hun net, waar deze zowel terecht zullen kunnen voor aspecten in verband met de aansluiting van
de PV-installatie op het net als voor vragen in verband met de toekenning en uitbetaling van GSC en
GVO’s voor de elektriciteit opgewekt via de zonnepanelen.
Tevens zal op die datum de berekening van het maandelijks aantal toe te kennen
groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong voor deze PV-dossiers overgedragen worden
van VREG naar VEA. De toekenning van de certificaten aan deze PV-installaties en het beheer van de
toegekende certificaten blijft verder door VREG gebeuren, evenwel opnieuw op basis van
berekeningen van VEA.
In het kader van de opstart van de nieuwe databank VREG-VEA en de gegevensuitwisseling met
netbeheerders, moet een eenmalige migratie gebeuren van de gegevens van de bestaande
certificatendatabank (CMO3 ) van de VREG naar de nieuwe systemen van VREG, VEA en de
netbeheerders.

•

Gegevens

Identificatiegegevens van de certificaatgerechtigde
Naam
Voornaam
Adres
Postcode
Gemeente
GSMnr
e-mailadres
bankrekeningnummer (BIC/IBAN)
landcode
KBOnummer
Bedrijfsnaam
BTWnummer
Global Unique Identifier (GUID) zoals toegekend door VREG.
Meetgegevens van de productie-installatie
Bij zonnepanelen <= 10 kVA wordt hieronder verstaan de door de zonnepanelen bruto
opgewekte energie.
Bij zonnepanelen > 10 kVA worden volgende meetgegevens bedoeld:
- injectie: in het net geïnjecteerde elektriciteit op het aansluitpunt waar ook de zonnepanelen
zijn aangesloten
- productie: de bruto opgewekte elektriciteit door de zonnepaneelinstallatie

77

Technische gegevens productie-installatie (PV)
Vermogen van de installatie
Liggingsgegevens (adres)
Type installatie
Datum van indienstname
Keuringsdocumenten
Netkoppeling

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt de Vlaamse Regulator Elektriciteit & Gas (VREG) voor het meedelen van
persoonsgegevens van eigenaars van zonnepaneleninstallaties aan de werkmaatschappijen van
netbeheerders Infrax en Eandis in het kader van de eenmalige migratie van de bestaande databank
van VREG (CMO) naar de nieuwe gemeenschappelijke databank VREG-VEA, zoals vermeld en onder
de voorwaarden vermeld in deze machtiging.
De machtiging wordt verleend tot 31 december 2015.
De machting werd verlengd tot 30 juni 2016 bij

Beraadslaging VTC nr. 42/2015 van 16 december 2015

Beraadslaging VTC nr. 20/2015 Deel B van 17 juni 2015

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het meedelen van persoonsgegevens van certificaatgerechtigden door
het Vlaams Energieagentschap (VEA) aan de Vlaamse Regulator Elektriciteit & Gas (VREG).
Zie deel A van de machtiging VTC/20/2015 voor de eenmalige migratie naar de nieuwe databank
VREG-VEA. Dit deel B gaat over de recurrente stromen van VEA naar VREG na deze migratie.
De gemeenschappelijke databank VREG-VEA zal een kennisplatform bevatten met daarin alle
technische gegevens van de decentrale productie-installaties in het Vlaams Gewest en hun
meetwaarden, evenals de klantgegevens van de producent en/of de certificaatgerechtigde.
Wijzigingen van de technische gegevens, nieuwe meetgegevens, wijzigingen aan gegevens van de
certificaatgerechtigden en de gegevens van de certificaatportefeuille van deze certificaatgerechtigde
worden via automatische interfaces en/of in bestanden via de beveiligde “postbus” uitgewisseld
tussen de centrale databank VREG-VEA en Infrax, Eandis en Elia . Ook de “registratie” van nieuwe of
bestaande certificaatgerechtigden (die nog niet geregistreerd waren op moment van de migratie) zal
via deze interfaces gemeld worden aan de netbeheerder.
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•

Gegevens

Identificatiegegevens van de certificaatgerechtigde
RRnr of KBOnr.
Berekening aantal certificaten en de nodige installatiegegevens en steuninformatie voor
vermelding op de certificaten

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend.
De VTC machtigt het Vlaams Energieagentschap voor het meedelen van persoonsgegevens van de
certificaatgerechtigden aan de Vlaamse Regulator Elektriciteit & Gas voor de doeleinden en onder de
voorwaarden vermeld in deze machtiging. De VTC staat hierbij het gebruik van het
rijksregisternummer toe.

Beraadslaging VTC nr. 20/2015 Deel C van 17 juni 2015

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het meedelen van persoonsgegevens van certificatenhouders door de
Vlaamse Regulator Elektriciteit & Gas (VREG) en door het Vlaams Energieagentschap (VEA) aan de
werkmaatschappijen van de netbeheerders Infrax cvba en Eandis cvba.
Dit deel C gaat over de recurrente stromen naar de netbeheerders van deel A van de machtiging
VTC/20/2015 na deze migratie.
De gemeenschappelijke databank VREG-VEA zal een kennisplatform bevatten met daarin alle
technische gegevens van de decentrale productie-installaties in het Vlaams Gewest en hun
meetwaarden, evenals de klantgegevens van de producent en/of de certificaatgerechtigde.
Wijzigingen van de technische gegevens, nieuwe meetgegevens, wijzigingen aan gegevens van de
certificaatgerechtigden en de gegevens van de certificaatportefeuille van deze certificaatgerechtigde
worden via automatische interfaces en/of in bestanden via de beveiligde “postbus” uitgewisseld
tussen de centrale databank VREG-VEA en Infrax, Eandis en Elia . Ook de “registratie” van nieuwe of
bestaande certificaatgerechtigden (die nog niet geregistreerd waren op moment van de migratie) zal
via deze interfaces gemeld worden aan de netbeheerder.

•

Gegevens

Handelsinformatie PV (stroom 6)
Handelsinformatie over de transacties in eigendom van een certificaatgerechtigde in een
PV-dossier, die de VREG overmaakt aan de netbeheerder.
Certificaten verkocht aan minimumprijs (stroom 7)
Handelsinformatie over de verkochte GSC en WKC aan minimumprijs, evenals de
klantgegevens van de certificaatgerechtigde die deze aan de GSC en WKC heeft verkocht aan
de netbeheerder. Klantgegevens zijn:
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- ondernemingsnummer;
- klanten ID bij de netbeheerder.
GUID van de certificaatgerechtigde (stroom 8)
Identificatienummer van de certificaatgerechtigde die zich bij VREG hebben geregistreerd.
Handelsinformatie en klantgegevens van certificaten verkocht aan minimumprijs van
expertise-installaties (stroom 12)
- Handelsinformatie:
Alle nodige info (prijs, aantal, type) van de WKC en GSC certificaten die aan de minimumprijs
aan de netbeheerder worden verkocht.
- Klantgegevens:
Naam
Voornaam
Adres
Postcode
Gemeente
GSMnr
e-mailadres
bankrekeningnummer (BIC/IBAN)
landcode
KBOnummer
Bedrijfsnaam
BTWnummer

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend.
De VTC machtigt het Vlaams Energieagentschap voor het meedelen van persoonsgegevens van de
certificaatgerechtigden aan de Vlaamse Regulator Elektriciteit & Gas voor de doeleinden en onder de
voorwaarden vermeld in deze machtiging. De VTC staat hierbij het gebruik van het
rijksregisternummer toe.

Beraadslaging VTC nr. 20/2015 Deel D van 17 juni 2015

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het meedelen van persoonsgegevens van certificatenhouders door de
werkmaatschappijen van netbeheerders Infrax cvba en Eandis cvba aan het Vlaams
Energieagentschap (VEA) en aan de Vlaamse Regulator Elektriciteit & Gas (VREG) in het kader van
het uniek loket energie.
Dit deel D gaat over de recurrente stromen van de netbeheerders naar VREG en VEA na de
eenmalige migratie naar de nieuwe databank VREG-VEA van deel A van de machtiging VTC/20/2015.
De gemeenschappelijke databank VREG-VEA zal een kennisplatform bevatten met daarin alle
technische gegevens van de decentrale productie-installaties in het Vlaams Gewest en hun
meetwaarden, evenals de klantgegevens van de producent en/of de certificaatgerechtigde.
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Deze data wordt enerzijds gebruikt door VEA in het kader van het beheer van de expertisedossiers in
het expertiseloket en bij de beleidsvoorbereiding-, -opvolging en evaluatie van het Vlaams
energiebeleid, als door VREG in het kader van de toekenning en het beheer van de GSC, WKC en GVO
in het Vlaams Gewest binnen Certificaatbeheer van VREG.
Wijzigingen van de technische gegevens, nieuwe meetgegevens, wijzigingen aan gegevens van de
certificaatgerechtigden en de gegevens van de certificaatportefeuille van deze certificaatgerechtigde
worden via automatische interfaces en/of in bestanden via de beveiligde “postbus” uitgewisseld
tussen de centrale databank VREG-VEA en Infrax, Eandis en Elia . Ook de “registratie” van nieuwe of
bestaande certificaatgerechtigden (die nog niet geregistreerd waren op moment van de migratie) zal
via deze interfaces gemeld worden aan de netbeheerder.

•

Gegevens

Voor VREG (infostroom 2):
Identificatiegegevens van de certificaatgerechtigde (eigenaar PVstallatie)
Klanten-ID
KBOnummer als rechtspersoon
Voor VEA (infostromen 1, 4 en 10):
Meetgegevens van de PV-installatie (stroom 4)
Technische gegevens mbt de geproduceerde energie.
Identificatiegegevens van de installatie:
- installatienummer
Meetgegevens van de niet PV-installatie (stroom 10)
Technische gegevens mbt de geproduceerde energie.
Identificatiegegevens van de installatie:
- installatienummer
Technische gegevens productie-installatie (PV) (stroom 1)
Vermogen van de installatie
Liggingsgegevens (adres)
Type installatie
Datum van indienstname
Keuringsdocumenten
Netkoppeling

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend.
De VTC machtigt de werkmaatschappijen van netbeheerders Infrax en Eandis om de gevraagde
persoonsgegevens van certificaatgerechtigden mee te delen aan VEA en VREG voor de doeleinden en
onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging.
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Beraadslaging VTC nr. 28/2015 van 29 juli 2015
•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het meedelen van persoonsgegevens van personen die in het bezit zijn
van een vrachtwagen door de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) aan de Politie Regio Turnhout in
het kader van de handhaving van de inning van de verkeersbelasting voor vrachtwagens.
Specifiek voor de vrachtwagens is een regelgevend kader uitgewerkt waarbij de houder van het
inschrijvingsbewijs (de belastingplichtige) in de mogelijkheid is om zijn vrachtwagen(s) in- en uit te
schrijven in de daarvoor voorziene registers bij de Vlaamse Belastingdienst.
VLABEL beschikt voor de handhaving van dergelijk systeem reeds over verscheidene controleteams
die controles op de openbare weg uitvoeren. Deze teams maken gebruik van een eigen ANPRsysteem (automatische nummerplaatherkenning), en hebben toegang gekregen tot het Weigh in
Motion systeem van Wegen en Verkeer.
De politie regio Turnhout beschikt over een fijnmazig netwerk van camera’s voor de uitvoering van
hun opdracht.
De bewegingen die deze ANPR camera’s detecteren worden in hun geheel ingeladen in een databank
en gedurende 30 dagen bewaard.
Deze bewaarde gegevens kunnen een nuttige bijdrage leveren aan de mogelijkheden inzake
handhaving waarover VLABEL op dit moment beschikt.
VLABEL creëert voor de controle op deze vrachtwagens een lijst met nummerplaten die géén geldige
aangifte hebben in de daartoe voorziene registers bij VLABEL, terwijl ze evenmin zijn vrijgesteld van
de belasting om een of andere reden. (blacklist)
VLABEL wenst op periodieke wijze een blacklist over te maken aan de politiezone, die vervolgens niet
meer doen dan verifiëren of één of meerdere van de overgemaakte nummerplaten kunnen worden
teruggevonden in hun databank.
Van de vrachtwagens waarvoor het onderzoek een positief resultaat geeft, worden de gegevens van
deze registratie overgemaakt aan VLABEL, die vervolgens zelf alle nodige informatie heeft om de
betrokkene aan te schrijven en desgevallend te penaliseren. Deze gegevens zijn datum, uur en plaats
van registratie en het bewijs van rijden (foto).

•

Gegevens

Nummerplaat.
De nummerplaat van de trekker van de vrachtwagen.
Merk en Type van het voertuig
Postcode en naam van de gemeente van inschrijving
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•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt VLABEL om de gevraagde persoonsgegevens mee te delen aan de politiezone regio
Turnhout voor de doelstelling en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging en onder
voorwaarde dat enkel de in de machtiging vermelde gegevens aan VLABEL worden bezorgd en enkel
in het kader van de vermelde doelstelling.
VLABEL en de politiezone regio Turnhout nemen de gevraagde maatregelen inzake transparantie
vermeld in deze machtiging en delen deze aan de VTC mee tegen 31 oktober 2015.
VLABEL deelt de identiteit van de nieuwe informatieveiligheidsconsulent mee aan de VTC uiterlijk
tegen 31 oktober 2015.
VLABEL en de politiezone Turnhout delen de genomen maatregelen inzake beveiliging van de
gegevensoverdracht mee aan de VTC vooraleer de overdracht plaatsvindt.
VLABEL deelt de wijzigingen die gepland zijn aan het project tijdig mee aan de VTC, zodat de
bestaande machtiging zo nodig kan aangepast worden of kan besloten worden dat nieuwe
machtigingen moeten worden gevraagd.

•

Opvolging voorwaarden

VLABEL heeft de stand van zaken inzake de transparantie- en beveiligingseisen meegedeeld, maar
moet deze nog verder aanvullen.
De politiezone heeft nog niet geantwoord.
Er zijn geen wijzigingen aan het project aangebracht.

Beraadslaging VTC nr. 30/2015 van 4 november 2015

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het meedelen van persoonsgegevens van netgebruikers door de
werkmaatschappijen van distributienetbeheerders Infrax cvba en Eandis cvba aan de
energieleveranciers in het kader van de marktwerking.
Sinds 2003 is de Belgische energiemarkt gradueel vrijgemaakt. Dit betekent dat Belgische gezinnen
en bedrijven vrij kunnen kiezen bij wie ze aardgas en elektriciteit aankopen.
Omwille van de deregulering (het splitsen van leverings- en netbeheeractiviteiten) wordt heel wat
informatie gedeeld tussen de verschillende, onafhankelijke bedrijven. De DNB is o.m.
verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van de meetgegevens, die onder andere
gecommuniceerd worden aan de leveranciers, zodat het voor hen mogelijk is om de verbruikte
energie aan hun klanten te factureren.
Aangezien er meerdere DNB’s moeten communiceren met meerdere leveranciers en er een grote
hoeveelheid marktinformatie moet worden uitgewisseld die specifiek is, is vlug duidelijk dat de
communicatie van deze gegevens geautomatiseerd en gestandaardiseerd moet worden. Dit verklaart
de creatie van een nationale standaard voor uitwisseling van elektronische data om de communicatie
tussen DNB’s en andere marktpartijen vlot te laten verlopen. De marktpartijen in België hebben, in
overeenstemming, geopteerd voor de EDIEL-standaard.
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De DNB’s houden voor elk toegangspunt gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede
marktwerking bij, met het ultieme doel altijd een actueel beeld te hebben van welke toegangspunten
bestaan en wie op welk toegangspunt met welke leverancier actief is. De DNB onderhoudt hiervoor
een register, toegangsregister genaamd, dat per actief toegangspunt weergeeft wie de netgebruiker
is en met welke leverancier hij een contract heeft.
Op vandaag worden gegevens tussen de marktpartijen uitgewisseld via verschillende kanalen. Welk
kanaal wordt gebruikt, is afhankelijk van het proces waarbinnen gegevens worden uitgewisseld, van
de marktpartij zelf.

•

Gegevens

Naam en voornaam van de netgebruiker
Contactpersoon, contactadres en aanspreektaal van de contactpersoon
Adres waar de aansluiting van de netgebruiker zich bevindt
EAN nummer
Aanwezigheid lokale productie (gebruiksrichting: injectie of afname)
Aanwezigheid lokale productie (gebruiksrichting: injectie of afname)
Meetgegevens / verbruiksgegevens
Historiek verbruik ( jaarverbruik)
Meternummer en configuratie
Beschermde afnemer ( in het kader van de marktwerking )
Gratis kWh toekennen obv aantal gedomicilieerden

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt het meedelen van persoonsgegevens van netgebruikers door de
werkmaatschappijen van distributienetbeheerders Infrax cvba en Eandis cvba aan de
energieleveranciers in het kader van de marktwerking onder de voorwaarden vermeld in deze
machtiging.
De machtiging gaat in hoofde van elke leverancier pas in vanaf het moment dat de VTC het door de
leverancier ondertekende formulier evaluatie beveiliging heeft ontvangen.
De VTC vraagt Eandis cvba en Infrax cvba om het veiligheidsbeleid bij de leveranciers verder op te
volgen en hierover te rapporteren aan de VTC tegen 31 augustus 2016.

•

Opvolging voorwaarden

Eandis cvba en Infrax cvba hebben in een overleg de stand van zaken inzake informatieveiligheid bij
de leveranciers toegelicht en afspraken gemaakt voor de verdere opvolging.
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Beraadslaging VTC nr. 31/2015 van 4 november 2015

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het meedelen van persoonsgegevens uit de Leer- en
Ervaringsbewijzendatabank (LED) van personen die solliciteren bij de Vlaamse Overheid en eigen
personeelsleden van de Vlaamse Overheid door het Agentschap voor Hoger Onderwijs,
Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan het Agentschap
Overheidspersoneel (AgO) voor het personeelssysteem van de Vlaamse Overheid (Vlimpers).
Sedert 1 mei 2015 neemt het Agentschap Overheidspersoneel de taken van Jobpunt Vlaanderen over
voor wat betreft de Vlaamse Overheid met betrekking tot rekrutering en selectie. Het Agentschap
Overheidspersoneel beheert ondermeer Vlimpers.
In de Leer- en Ervaringsbewijzendatabank (LED) worden diploma’s, certificaten, ervaringsbewijzen,
getuigschriften geregistreerd die burgers behaald hebben. De LED wordt gevoed vanuit afzonderlijke
Vlaamse databanken. Het gaat vandaag over de databank voor het secundair onderwijs, het hoger
onderwijs, Syntra en de VDAB.
Vanuit Vlimpers is het mogelijk om de gegevens van de LED op te halen, te tonen en te gebruiken ter
verwerking van de gegevens. Hier zijn volgens de aanvragers belangrijke voordelen aan verbonden
zowel voor de kandidaat/sollicitant als voor de Vlaamse overheid.

•

Gegevens

Identificatiegegeven personeelslid en sollicitant:
enkel INSZ
Identificatiegegevens Erkende onderwijs- en beroepskwalificaties:
Authenticiteit
Categorie
Graad
Onderwijsvorm
Bewijstype
Bewijsstaat
Instantie
Onderwerp
Uitreikingsdatum
Land
Taal
Instelling
Schooltype
Studierichting
Specialisatie
Detail onderwerp
Vervalperiode
Uren Volwassenenonderwijs
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•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt AHOVOKS om de gevraagde persoonsgegevens mee te delen aan het Agentschap
voor Overheidsdiensten voor de controle op de aanwervingsvoorwaarden zoals beschreven en onder
de voorwaarden vermeld in deze machtiging. De VTC staat hierbij het gebruik van het
rijksregisternummer toe.
De machtiging wordt verleend op voorwaarde dat enkel de specifieke diploma’s die vereist zijn voor
de controle op de aanwervingsvoorwaarden worden meegedeeld. AHOVOKS en AgO delen voor de
eerste mededeling van de gegevens aan de VTC mee hoe de hiervoor vereiste filtering zal gedaan
worden.
De VTC bepaalt dat de betrokken partijen zorgen voor meer transparantie conform deze machtiging
tegen 31 maart 2015.

•

Opvolging voorwaarden.

Er werd beslist om de koppeling tussen Vlimpers en de LED-databank op korte termijn niet te
realiseren.

Beraadslaging VTC nr. 36/2015 van 4 november 2015

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het meedelen van bouwheren – aanvragers van een
stedenbouwkundige vergunning door het departement RWO aan het Vlaams Energieagentschap
(VEA) in het kader van de handhaving van het indienen van de startverklaring en de
EnergiePrestatie en Binnenklimaat (EPB)-aangifte alsook voor het bepalen van de toepasselijke
EPBeisen.
In het Vlaamse Gewest is sinds 1 januari 2006 voor nieuwe gebouwen en grondige renovaties de
energieprestatieregelgeving in voege getreden. De regelgeving kadert in een streven naar betere
energieprestaties voor het Vlaamse gebouwenbestand. Het systeem van de
Energieprestatiecertificaten heeft eveneens als doel om de eigenaars en de (toekomstige) gebruikers
van de gebouwen aan te zetten om energiebesparende maatregelen door te voeren.
De procedures die in de energieprestatieregelgeving voorzien zijn, zijn gebaseerd op het elektronisch
indienen van documenten: de startverklaring, de EPB-aangifte en het energieprestatiecertificaat.
Voor dit doel ontwikkelde het Vlaams Energieagentschap de Energieprestatiedatabank.
Door de energieprestatiedatabank van het VEA te koppelen aan het omgevingsloket van het
departement RWO, wordt deze afhankelijkheid van de gemeenten verminderd en zal de controle op
de naleving van het “Decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het
energiebeleid” (het “Energiedecreet”) gefaciliteerd worden.
Het project digitale bouwaanvraag (afgekort als “DBA”) wil de informatie-uitwisseling bij het
bouwaanvraag-proces digitaliseren en stroomlijnen, vertrekkend van de aanvraag tot en met de
uitvoering van het werk. Concreet betekent dit dat een burger of architect digitaal een
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bouwaanvraag kan indienen, rechtstreeks toegang heeft tot alle nodige documenten (adviezen,
vergunning, …) en voortdurend de status van de aanvraag kan opvolgen, en dit alles via één loket, het
omgevingsloket. Tijdens het proces wordt maximaal gebruik gemaakt van bestaande authentieke
bronnen en worden nieuwe documenten en gegevens bewaard in één centrale bron.
In deze aanvraag vraagt het VEA de toestemming om gegevens te mogen ontvangen uit het
omgevingsloket. Door de consultatie van het omgevingsloket bij de authentieke bron, is het VEA in
de volledige digitaal werkende gemeenten niet meer afhankelijk van het maandelijks via xml
aanleveren van de concrete gegevens inzake de aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen
of meldingen.

•

Gegevens

Hoedanigheid van de bouwheer – aanvrager van de vergunning
Contactgegevens
adresgegevens
Vergunningsgegevens
de locatie
de aard van de werken
de datums omtrent de aanvraag en beslissing

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt het departement RWO om de gevraagde persoonsgegevens mee te delen aan VEA
voor het doeleinde onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging.
Zowel het departement RWO als VEA delen de VTC tegen 31 maart 2015 mee hoe ze voorwaarde
inzake transparantie zoals beschreven in deze machtiging hebben uitgevoerd.
Het departement RWO bezorgt de VTC tegen uiterlijk 30 november 2015 een nieuwe evaluatie van
de beveiliging. De VTC behoudt zich het recht voor om na de ontvangst van de evaluatie, indien
daartoe aanleiding bestaat, te reageren.

•

Opvolging voorwaarden

VEA heeft maatregelen genomen inzake transparantie maar moet deze nog aanpassen.
Het departement Ruimte Vlaanderen heeft het nieuwe evaluatieformulier aan de VTC bezorgd op 19
september 2016.

87

Adviesvragen inzake wetgeving
Advies VTC nr. 01/2015 van 18 februari 2015

•

Onderwerp

Advies inzake het voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXV.
Het betreft de vraag die de Vlaamse minister van Onderwijs per brief heeft gesteld aan de VTC om
een advies te geven over het voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXV en meer
bepaald over de bepalingen van de rechtsgrond van het Datawarehouse Onderwijs en Vorming, die
worden opgenomen in het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs. De VTC
vindt het positief dat in het voorontwerp van decreet rekening wordt gehouden met de bescherming
van persoonsgegevens.

•

Advies

De VTC verleent een gunstig advies, mits rekening wordt gehouden met een aantal elementen:
de term ‘datawarehousing’ is een term voor een technisch concept en hoort beter niet thuis
in een reglementaire tekst;
de terminologie van de WVP dient gerespecteerd te worden;
het voorontwerp van decreet dient aangevuld met bepalingen omtrent de categorieën
van gegevens die zullen verwerkt worden en de bewaartermijnen;
de uitwisseling van gecodeerde persoonsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek dient
voorafgaand gemachtigd te worden, alsook de mededeling van persoonsgegevens van Vlaamse
instanties aan het Datawarehouse Onderwijs en Vorming;
het Datawarehouse Onderwijs en Vorming mag enkel de gegevens bevatten die
redelijkerwijze noodzakelijk zijn voor de vooropgestelde doeleinden en het Datawarehouse mag niet
gebruikt worden voor operationele doeleinden;
wijzigingen aan de voorgelegde bepalingen en uitvoeringsreglementering ervan dienen aan
de VTC voor advies te worden voorgelegd.
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Adviezen en aanbevelingen op eigen initiatief
Nota VTC van 4 november 2015

•

Onderwerp

Principes voor het opstarten, gebruiken, onderhouden en stopzetten van een datawarehouse met
persoonsgegevens.
In 2015 heeft de Vlaamse Toezichtcommissie een korte nota gepubliceerd met de principes voor het
opzetten en beheren van een datawarehouse (DWH). De richtlijnen betreffen niet fraudeopsporing
of repressie: het DWH dat hier wordt bedoeld mag niet leiden tot individuele beslissingen.
De Vlaamse Toezichtcommissie had vastgesteld dat er bij verschillende departementen
datawarehouses opgestart waren of gepland waren en dat er richtlijnen ontbraken in verband met
de bescherming van persoonsgegevens. De vaststelling gebeurde zowel op basis van officiële
adviesvragen inzake wetgeving in 2012 en 2015, als op basis van een machtigingsaanvraag in 2015
(VTC/03/2016) en vragen die gesteld werden vanuit de stafdiensten van een departement. De
betrokken diensten werden bij de opmaak van de nota geraadpleegd.

•

Richtlijnen

De richtlijnen in de nota behandelen de volgende thema’s:
o operationele bronsystemen (databanken) zijn niet het meest geschikt voor terugkerende en adhoc ondervragingen
o de gegevens die in het DWH worden opgenomen
o de entiteit moet altijd alle verplichtingen nakomen
inzake gegevensbescherming, ook bij opname van
gegevens van de entiteit in het DWH
o de entiteit duidt minstens één DWH beheerder aan
o de minimale veiligheidsnormen worden gerespecteerd,
ook voor een DWH

89

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, met bijzondere aandacht voor de lokale besturen;
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 2015 in een 40-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 2015 deelgenomen aan de volgende studiedagen en
conferenties:
•
•
•
•
•

Congres: Computers, Privacy & dataprotection, Brussel 21-23 janari 2015;
CBPL, Toelichting door Max Schrems, Brussel, 6 mei 2015
Vlaamse Overheid, Infosessie Toegangs- en gebruikersbeheer v3, Brussel, 24 september
2015.
CBPL, Informatiesessie over de Verordening, Brussel, 5 oktober 2015;
EMAA, Workshop Cloudcomputing, Brussel, 18 november 2015;
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•
•
•

EMAA, Fireside Cybersecurity, Brussel, 17 december 2015;
CBPL, Studienamiddag arrest Hof van Justitie Safe Harbour, 18 december 2015;
De hierna vermelde studiedagen waar de VTC zelf een presentatie gaf.
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4. Uitbouw van een proactief communicatiebeleid
Overleg
Er is ook in 2015 veel overleg geweest met instanties van de verschillende beleidsdomeinen van de
Vlaamse overheid. Het overleg in 2015 gebeurde zoals de vorige jaren voornamelijk in het kader van
de voorbereiding van machtigingsdossiers, maar er kwamen ook andere thema’s aan bod zoals .de
relatie tussen de decretale vereisten tot openbaarheid en de het recht op privacy en de bescherming
persoonsgegevens.

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

•
•

•
•

Kennisdag V-ICT-OR Cybersecurity “Hoe zit het in uw gemeente met Cybersecurity”, keynote,
Lamot, 10 februari 2015;
10e CEVI-Klantendag, Blankenberge, 26 maart 2015;
V-ICT-OR, Shopt-IT: “Organisatie Informatieveiligheid: mogelijkheden voor lokale besturen”,
Gent, 30 april 2015;
Ronde van Vlaanderen met het Agentschap voor Onderwijsdiensten, “Organisatie
Informatieveiligheid Safe@School”, Brugge 19 mei 2015, Mechelen 21 mei 2015,
Scherpenheuvel 27 mei 2015, Hasselt 29 mei 2015, Gent 1 juni 2015;
Vlaamse Overheid, Dag Informatieveiligheid Vlaamse Overheid, Leuven, 1 oktober 2015;
Politea, studiedag – E-government – het juridisch kader op federaal en Vlaams niveau, “De
bijdrage van de Vlaamse Toezichtcommissie tot de omkadering van de elektronische
overheid”, Leuven, 28 oktober 2015;
Studiedag Landmeters-experten, “Landmeters-experten en privacy”, Affligem, 19 november
2015;
VERA, Studiedag informatieveiligheid, “Begrippen, Authentieke bronnen en
Veiligheidsconsulent”, Leuven, 8 december 2015.
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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 2015 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. Doordat de Vlaamse Toezichtcommissie ook bevoegd
is geworden voor het machtigen van het gebruik van het rijksregisternummer bij gegevensstromen, is
doorverwijzen minder nodig geweest in 2015.
Het secretariaat van de Vlaamse Toezichtcommissie wordt op basis van het e-govdecreet
ondergebracht bij de diensten van de Vlaamse overheid die bevoegd zijn voor het elektronische
bestuurlijke gegevensverkeer. Dat was aanvankelijk bij de Coördinatiecel Vlaams e-government
(CORVE). Door reorganisaties binnen de diensten van de Vlaamse Regering werd de bevoegdheid
inzake het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer toegekend aan het Departement Informatie
Vlaanderen, dit tot eind 2015. Sinds 1 januari 2016 behoort het secretariaat administraief gezien tot
het Agentschap Informatie Vlaanderen. De samenwerking en de kennisuitwisseling werd verdergezet
met de voor ‘persoonsdiensten’ bevoegde afdeling.
Zowel de samenwerking met V-ICT-OR als met de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten en
de POD Maatschappelijke Integratie, werd verder gezet in 2015.
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6. Uitbouw van toezicht
De Vlaamse Toezichtcommissie heeft in 2014 systematisch de in de machtigingen opgelegde
voorwaarden, die zoals de vorige jaren vooral betrekking hebben op de informatieveiligheid,
opgevolgd.
Sinds begin 2014 beschikt de Vlaamse Toezichtcommissie over de nodige toezichtbevoegdheden.
Hierover werd reeds meer vermeld onder het hoofdstuk “Knelpunten”.
In 2014 noch in 2015 was er aanleiding om deze toezichtbevoegdheden uit te oefenen.
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Vlaamse Toezichtcommissie
voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer
Boudewijngebouw Toren 4B, Boudewijnlaan 30 bus 47, 1000 Brussel
02/5535047
toezichtcommissie@vlaanderen.be
http://www.vlaamsetoezichtcommissie.be
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