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Het tweede werkjaar van de Vlaamse Toezichtcommissie, 2011, werd ingezet met een Ronde van 

Vlaanderen. In samenwerking met de VVSG werd in elke Vlaamse provincie een informatienamiddag 

over het e-govdecreet en de Vlaamse Toezichtcommissie georganiseerd. Daardoor konden toch 

enkele honderden Vlaamse ambtenaren van de lokale besturen bereikt worden. Eerst werden de 

resultaten van een enquête van de VVSG over de kennis en toepassing van de basiselementen van de 

elektronische gegevensverwerking in OCMW's, steden en gemeenten naar voor gebracht. Opvallend, 

maar niet geheel onverwacht, was dat de receptie van de privacy- en veiligheidscultuur in de 

OCMW's hoger scoorde dan in de lokale besturen. Blijkbaar bezorgt de veiligheidscultuur die uitgaat 

van de werking van de Kruispuntenbank van de Sociale Zekerheid (KSZ), waarin de OCMW's 

werkzaam zijn, hen een voorsprong op de collega's van steden en gemeenten. Daarna werd een 

algemene inleiding gegeven over het privacy- en het persoonsgegevensrecht, gevolgd door een 

introductie op het e-govdecreet, de werking van de Vlaamse Toezichtcommissie en van de KSZ. 

Steeds voldoende stof voor tal van vragen over zeer uiteenlopende toepassingen en bezorgdheden. 

Dit heeft ons in elk geval geleerd dat er grote behoefte bestaat aan het ter beschikking te stellen van 

informatie en praktische documentatie. Naast de website van de Vlaamse Toezichtcommissie hebben 

deze vragen er ook toe geleid dat besloten werd om, samen met de CBPL en de KSZ, een set van 

praktische veiligheidsrichtlijnen uit te werken voor de steden en gemeenten. Deze moeten een 

richtsnoer bieden aan wie de verantwoordelijkheid draagt in elektronische bestuurstoepassingen en 

niet in het minst voor de "veiligheidsconsulenten". 

 

Luidens het artikel 9 van het e-govdecreet moet elke instantie of entiteit die met persoonsgegevens 

werkt in het Vlaamse bestuurlijke elektronische persoonsgegevensverkeer een veiligheidsconsulent 

aanwijzen. Bij besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 werd hieraan uitvoering gegeven. 

Gaandeweg is gebleken dat deze functiehouders, hoe hybride hun opdracht en moeilijk hun 

werksituatie soms ook is, een essentiële sterkhouder in de kwaliteitsbewaking van het 

gegevensverkeer zijn. Meer en meer wordt duidelijk dat effectieve en accurate privacybescherming 

een stevige informatieveiligheid vereist. Naast de waakzaamheid van wie de persoonsgegevens 

verwerkt en bewaakt is er ook een speerpuntfunctie weggelegd voor wie zowel het institutionele als 

informatiekundige netwerk beheert en beheerst vanuit de opdracht dit veilig en rechtmatig te laten 

werken. De hogervermelde richtsnoeren moeten de veiligheidsconsulenten daarbij helpen. De 

veiligheidsconsulenten van de lokale besturen kunnen in het samenwerkingsplatform V-ICT-OR 

concrete ervaringen en informatie uitwisselen. De Vlaamse Toezichtcommissie is zich bewust van het 

belang van een gedegen ondersteuning van de veiligheidsconsulenten en plant dan ook om samen 

met V-ICT-OR het komende jaar informatie te verspreiden naar de veiligheidsconsulenten van steden 

en gemeenten. 

 

Zoals V-ICT-OR vanuit de noden op het werkveld is gegroeid zo is ook het project VESTA uit de 

concrete ervaringen van het administratieve werk in de stad Gent tot stand gekomen. Nog een plan, 

een blauwdruk voor een op te zetten "regulator" voor de eigen administratie met duidelijk de 

ambitie om ook op het vlak van de talloze administratieve werkprocessen een degelijke en efficiënte 

verwerking van persoonsgegevens mogelijk te maken. De Vlaamse Toezichtcommissie wil in elk geval 

met het belichten van V-ICT-OR, VESTA en het aanreiken van de richtsnoeren aandacht vragen voor 

informatieveiligheid en gegevensbescherming. 

 

Ook binnen de entiteiten van de Vlaamse overheid werden stappen gezet naar een degelijk 

informatieveiligheidsbeleid. Een aantal beleidsdomeinen hebben in 2011, naar aanleiding van 



machtigingsaanvragen bij de Vlaamse Toezichtcommissie, werk gemaakt van de aanstelling van een 

veiligheidsconsulent en het uittekenen van een veiligheidsplan. Niettemin dienen het komende jaar 

de andere Vlaamse instanties dit voorbeeld te volgen. 

 

De aanleiding voor het aanscherpen van het veiligheidsbeleid was  ingegeven door de ontwikkeling 

van nieuwe informaticatoepassingen of aanvragen van machtigingen voor het meedelen van 

persoonsgegevens. In 2011 kwam die stroom van aanvragen echt op gang. Ook de komende jaren 

zullen nog heel wat bestaande meedelingen van persoonsgegevens dienen geregulariseerd te 

worden. De Vlaamse Toezichtcommissie begeleidt de verschillende instanties bij het voorbereiden 

van dossiers tot het aanvragen van machtigingen. Op die manier heeft zij in 2011 al een deel van de 

Vlaamse instanties op weg gezet naar een degelijk privacybeleid. 

 

Een andere taak van de Vlaamse Toezichtcommissie is het verlenen van adviezen, op verzoek of op 

eigen initiatief. In 2011 werd de Vlaamse Toezichtcommissie om wetgevend advies gevraagd inzake 

CRAB en het instellen van een tegemoetkoming aan kandidaat-huurders. De Vlaamse 

Toezichtcommissie heeft de bedoeling om de komende jaren door middel van adviezen meer 

ondersteuning te bieden aan de Vlaamse instanties bij de opmaak van regelgeving in het kader van e-

government.  

 

Een andere belangrijke stap die met het meedelen van persoonsgegevens verband houdt en die 

uiteindelijk in 2012 is gezet, is het aannemen door het Vlaams Parlement in juli 2012 van het decreet 

houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse Dienstenintegrator.  Hiermee wordt een 

antwoord gegeven op de vraag van zowel de CBPL als de Vlaamse Toezichtcommissie om op Vlaamse 

niveau de vereiste wettelijke basis te creëren voor de taken van de dienstenintegrator.  

 

Het is uitkijken hoe de Vlaamse Dienstenintegrator en de andere voorgenoemde projecten in 

werkelijkheid zullen omgezet worden. Alvast een vervolgonderwerp voor een volgend, derde 

jaarverslag. 

 

 

 

 

    Willem Debeuckelaere 
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OVER DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE 
 

 

 

De Vlaamse Toezichtcommissie werd opgericht bij decreet 

van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke 

gegevensverkeer, het e-govdecreet. 

 

De Vlaamse Toezichtcommissie is een onafhankelijke 

instelling die de Vlaamse overheid ondersteunt bij de 

naleving van de wet van 8 december 1992 tot bescherming 

van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 

verwerking van persoonsgegevens, de privacywet. Ze werkt 

conform de privacywet en staat in voor het toezicht en 

eventuele machtiging van de uitwisseling en/of 

interconnectie van persoonsgegevens door de Vlaamse 

overheidsinstanties alsook voor de uitgaande stromen van 

persoonsgegevens naar andere overheden of de private 

sector. 

 

Sinds het begin van 2010 is de Vlaamse Toezichtcommissie 

operationeel. 

 

 

 

Bevoegdheden en taken van de Vlaamse Toezichtcommissie volgens het  

e-govdecreet 
 

ART. 11, §1 

 

“De toezichtcommissie verleent, op verzoek of op eigen initiatief, advies aan het Vlaams Parlement, 

de Vlaamse Regering, de instanties en belanghebbenden over de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer in het kader van dit decreet en de uitvoeringsbepalingen ervan. 

 

De toezichtcommissie verleent in overeenstemming met artikel 8 machtigingen voor de elektronische 

mededeling van persoonsgegevens binnen zestig dagen na de aanvraag en mits alle daartoe 

noodzakelijke gegevens aan de toezichtcommissie zijn meegedeeld. De machtigingen die de 

toezichtcommissie verleent, zijn openbaar. 

 

De toezichtcommissie brengt jaarlijks bij het Vlaams Parlement schriftelijk verslag uit over de 

vervulling van haar opdrachten gedurende het voorbije jaar, met inbegrip van aanbevelingen voor de 

toepassing van dit decreet. Het verslag van de toezichtcommissie wordt door het Vlaams Parlement 

openbaar gemaakt. 

 

De voorzitter van de toezichtcommissie kan al dan niet op eigen verzoek op elk moment door het 

Vlaams Parlement worden gehoord.” 

 

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 
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de elektronische mededeling van die gegevens al onderworpen is aan een machtiging van een ander 

sectoraal comité, opgericht binnen de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer. 

 

Voor ze haar machtiging geeft, gaat de toezichtcommissie na of de elektronische mededeling in 

overeenstemming is met de privacywet, dit decreet en de uitvoeringsmaatregelen ervan en met de 

reglementaire bepalingen met het oog waarop de mededeling gewenst wordt. De toezichtcommissie 

kan in haar machtiging de wijze van elektronische mededeling en de voorwaarden voor de 

elektronische mededeling bepalen.” 

 

Huishoudelijke reglement van de Vlaamse Toezichtcommissie 
 

De werking van de Vlaamse Toezichtcommissie is vastgelegd in het huishoudelijk reglement dat door 

het Vlaams Parlement met eenparigheid van stemmen is bekrachtigd op de plenaire vergading van 

23 juni 2010. U kan het reglement vinden op de website van de Vlaamse Toezichtcommissie. 

 

Bestuursplan van de Vlaamse Toezichtcommissie 
 

Het bestuursplan van de Vlaamse Toezichtcommissie werd door de leden van de Vlaamse 

Toezichtcommissie goedgekeurd op de vergadering van 17 november 2010.  

Bij het uitschrijven van het bestuursplan waarin volgens het klassiek stramien de visie, de missie, de 

strategische en operationele doelstellingen worden aangegeven, is de Vlaamse Toezichtcommissie  

uitgegaan van de wettelijke en reglementaire bepalingen die aan de grondslag liggen van haar 

bestaan. U kan het bestuursplan vinden op de website van de Vlaamse Toezichtcommissie. 

 

 

Missie en visie 
 

 

VISIE 

 

De Vlaamse toezichtcommissie wil garanties bieden aan de burgers voor een veilige 

verwerking van persoonsgegevens door de Vlaamse overheidsinstanties, met respect voor 

de persoonlijke levenssfeer. 

 

 

MISSIE 

 

De Vlaamse toezichtcommissie wil een toezicht houden op alle huidige 

gegevensverwerkingen binnen de Vlaamse overheidsinstanties.  

Hiertoe wil zij al deze stromen gemachtigd zien, zodat de Vlaamse overheidsinstanties aan 

de burger het vertrouwen in het behoud van vrijwaring van zijn fundamentele rechten 

kunnen garanderen. 
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Een goede taakverdeling en samenwerking met de Commissie voor de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer en haar sectorale comités is onontbeerlijk voor een kwaliteitsvolle 

dienstverlening. Bovendien hebben deze laatste een uitgebreide beschikbare know how, die de 

toezichtcommissie kan benutten bij het uitbouwen van haar eigen specialisatie. 

 

 

Daarnaast heeft de Vlaamse Toezichtcommissie de ambitie haar specialisatie zodanig uit te bouwen 

en naar buiten te brengen dat zij door instanties als het Vlaams Parlement of de Vlaamse Regering 

wordt gevraagd adviezen of aanbevelingen te formuleren inzake materies van e-government en 

privacy. 

 

Kerntaken en strategie 
 

In het bestuursplan worden de kerntaken en strategie van de Vlaamse Toezichtcommissie uitgediept. 

 

De Vlaamse toezichtcommissie heeft zes kerntaken. 

 

� verstrekken van machtigingen voor gegevensuitwisseling in de gevallen waarin 

persoonsgegevens worden meegedeeld door de Vlaamse overheidsinstanties, in de gevallen 

waarin de machtiging niet kan worden verstrekt door een sectoraal comité van de Commissie 

voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

 

� verlenen van adviezen en aanbevelingen 

 

� behandelen van informatievragen van burgers en ondernemingen 

 

� jaarlijks verslag uitbrengen bij het Vlaams Parlement 

 

� permanente, structurele samenwerking met de Commissie voor de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer en, via de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer, met haar sectorale comités 

 

� verrichten van toezicht, gericht op permanente verbetering. 

 

Met betrekking tot deze zes kernopdrachten is de strategie erop gericht de uitbouw van de 

dienstverlening en de taakinvulling zodanig te verrichten dat de Vlaamse toezichtcommissie handelt 

volgens volgende principes en als algemeen erkend wordt als: 

 

� een evenwichtig machtigingverlener en een deskundig raadgever: met een proactieve, 

adviserende en sensibiliserende houding 

 

� een efficiënte hulpverlener: met een geïntegreerde dienstverlening over de 

privacybeschermende organen heen met een “one-stop-shopping” 

 

� een professionele organisatie: met o.m. een bestuursplan, een procesplanning met 

voortdurende opvolging, met een opvolging van haar omgeving 

 

� een transparante organisatie: zowel over de inhoudelijke aspecten als over de interne 

werking, ten aanzien van Vlaams parlement en de Vlaamse overheidsinstellingen, de 

Vlaamse provincies en de Vlaamse gemeenten 
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� een betrouwbare partner: samenwerking met de stakeholders, gericht op voldoende 

bekendheid en goede samenwerking, met gebruik van bestaande samenwerkingsverbanden 

 

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

 

Samenstelling van de Vlaamse Toezichtcommissie 
 

Voorzitter  

Dhr. Willem Debeuckelaere Voorzitter van de Commissie voor de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer 

 

Effectieve leden  

Dhr. Frank Robben Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

Dhr. Frank Schuermans Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

Dhr. Hans Graux Jurist 

Dhr. Marc Nyssen Informaticus 

Dhr. Geert Mareels Beroepservaring persoonsgegevens 

 

Plaatsvervangende leden  

Mevr. Anne Vander Donckt  Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

Dhr. Peter Poma Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

Dhr. Rudy Trogh Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

Dhr. Frankie Schram Jurist 

Dhr. Serge Vermeir Informaticus 

Dhr. Marc Vael  Beroepservaring persoonsgegevens 

 

Samenstelling van het secretariaat 
 

 

Mevr. Caroline Vernaillen Adviseur  

Mevr. Anne Teughels Adviseur  
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REALISATIE VAN DE DOELSTELLINGEN 
 

 

 

 

De strategische doelstellingen 2010-2015, opgenomen in het bestuursplan, betreffen  

 

1. De machtiging 

2. Het advies en de aanbeveling 

3. Het kenniscentrum 

4. De proactieve communicatie 

5. De samenwerking 

6. Het toezicht 

 

 

 

 

De volgende operationele doelstellingen werden geformuleerd: 

 

1. Uitbouw van de opdracht inzake machtigingen 

2. Uitbouw van de opdracht inzake advies en de aanbeveling 

3. Uitbouw van kenniscentrum 

4. Uitbouw van een proactief communicatiebeleid 

5. Uitbouw van de opdracht inzake samenwerking 

6. Uitbouw van toezicht 

 

 

Op de volgende pagina’s wordt de realisatie van de operationele doelstellingen overlopen. 
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1. Uitbouw van de opdracht inzake machtigingen 
 

In 2011 werden 38 machtigingsaanvragen ingediend bij de Vlaamse Toezichtcommissie. 

Eén aanvraag werd zonder voorwerp bevonden. Voor de 37 andere aanvragen werd een machtiging 

verleend. 

 

Hierna wordt per machtiging een overzicht gegeven met een omschrijving van het onderwerp van de 

machtigingsaanvraag, de bedoelde gegevensstroom, de aanduiding van de persoonsgegevens daarin 

en de beslissing met de op te volgen voorwaarden en het gevolg dat daaraan gegeven werd. In dit 

overzicht wordt de Vlaamse Toezichtcommissie aangeduid als VTC. 

 

Omdat een groot deel  van de machtigingen die in 2011 door de VTC werden verleend  betrekking 

hebben op de mededeling van de mobile mapping beelden door het Agentschap voor Geografische 

Informatie Vlaanderen (AGIV) worden deze - als eerste -apart vermeld. 

 

Machtigingen VTC 2011 voor het gebruik van mobile mapping beelden 

 

• Onderwerp 

 

Het mobile mapping beeldmateriaal werd oorspronkelijk verzameld in het kader van een project tot 

het opstellen van een verkeersbordendatabank voor Vlaanderen in opdracht van de Afdeling Beleid 

Mobiliteit en Verkeersveiligheid van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (Departement 

MOW). Voor het opstellen van deze online verkeersbordendatabank voor Vlaanderen werd om de 5 

meter op alle Vlaamse wegen (gewestwegen en gemeentewegen) een 360°-foto gemaakt. 

In opdracht van het Departement MOW werd het beeldmateriaal verzameld door het Nederlandse 

bedrijf Cyclomedia. Cyclomedia blijft eigenaar van de gegevens, het Agentschap voor Geografische 

Informatie Vlaanderen (AGIV) en het Departement MOW hebben een eeuwigdurend gebruiksrecht. 

Sedert 1 februari 2012 werd door het AGIV (de verantwoordelijke voor de verwerking van de mobile 

mapping beelden) een nieuwe hostingovereenkomst afgesloten met de Vlaamse Instelling voor 

Technologisch Onderzoek (VITO). 

 

• Gegevens 

 

De mobile mapping beelden werden verzameld op de openbare weg in Vlaanderen. Aan deze 

beelden wordt een geografische referentie gekoppeld, zodat de beelden van een bepaalde plaats 

kunnen worden opgezocht via lokalisering op kaart. Op een aantal van deze beelden komen 

toevallige voorbijgangers voor, huizen met eventueel een zichtbaar huisnummer, auto’s met een 

leesbare nummerplaat, … . Bepaalde beelden kunnen dus  informatie bevatten omtrent een 

geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Deze gegevens kunnen dus als 

persoonsgegevens in de zin van artikel 1, §1, WVP, gekwalificeerd worden en bijgevolg moet de 

verwerking van deze gegevens voorafgaand worden gemachtigd door de VTC.  

De 360°-foto’s hebben na verwerking, door onder meer gebruik te maken van GPS-correcties, 

volgende eigenschappen: 

- 360° beeldhoek met hoge resolutie (0,075° per pixel), overeenkomend met 13 mm op 10 m 

afstand; 

- hoge kwaliteit (naadloos, parallaxvrij, exact gecorrigeerd voor scheefstand); 

- hoge nauwkeurigheid van de georeferentie (positie 0,1 m, oriëntering 0,1°); 

- goed gedefinieerde, bekende beeldgeometrie; 

- beschikbaarheid van metadata; 

- resolutie en kleurdiepte. 

Per panoramische foto worden volgende gegevens (metadata) opgeslagen: 
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� fotoID: uniek identificatiegegeven van de foto; 

� x en y-coördinaten (Lambert 72); 

� z-waarden (TAW + hoogte camera t.o.v. grondvlak); 

� heading en deviation (correcties op horizontale en verticale posities van foto); 

� recorddate (datum + uur opname). 

Deze beeldinformatie kan per foto worden opgevraagd (met uitzondering van heading en deviation). 

Informatie in verband met het tijdstip van de opname is waardevolle informatie voor bijv. stedelijke 

diensten. Ook de juiste positiebepaling van de foto is noodzakelijk voor de juiste lokalisatie van de 

foto en nauwkeurige metingen. 

 

De mobile mapping beelden zullen ter beschikking worden gesteld via beveiligde toegang. Een 

fysische overdracht van de beelden op drager wordt niet voorzien. De beelden opvragen kan via 2 

mogelijkheden: 

- Via een viewer: 

Voor de niet-GIS-gebruikers die de mobile mapping beelden doorgaans willen raadplegen om deze 

beelden te bekijken (enkel visualisatie) werd een gebruiksvriendelijke viewer ontwikkeld die 

raadpleegbaar is via het internet. Ook via de geo-loketten van het AGIV is het opvragen van de 

mobile mapping beelden mogelijk. Met deze internettoepassingen kan men op een eenvoudige 

manier de 360°-foto’s opvragen. Op een kaart met luchtfoto’s of via een adres-zoekfunctie kan men 

de locatie aanduiden die men wil visualiseren en de bijbehorende 360°-foto’s komen te voorschijn. 

Binnen deze foto kan men de omgeving verkennen door te roteren. Is een volgende foto toch meer 

geschikt, dan kan men deze eveneens aanklikken. Het AGIV stelt de software en beelden rechtstreeks 

vanaf een server toegankelijk. Een gebruikersnaam en paswoord zijn wel noodzakelijk om de foto’s 

op te vragen. De paswoorden worden toegekend door het AGIV.  

- Via tools binnen GIS/CAS-systeem:  

Er wordt toegang voor GIS/CAD-gebruikers georganiseerd via de ontwikkeling van tools die de mobile 

mapping beelden kunnen integreren in de GIS-software van de gebruiker. De integratie in een GIS-

software biedt grote mogelijkheden naar inventarisatie en digitalisering van objecten die op de 

mobile mapping beelden zichtbaar zijn. De GIS-software kan de beelden via een webservice 

(netwerkdienst) via internet opvragen. Om privacyredenen zullen ook hier de beelden enkel online te 

raadplegen zijn via geautoriseerde registratie en worden deze niet fysisch doorgegeven. 

 

 

Machtiging VTC nr. 01/2011 van 26 januari 2011  betreffende de aanvraag tot machtiging van 

het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) om de mobile mapping beelden 

ter beschikking te stellen van de gerechtigde deelnemers van GDI-Vlaanderen (Geografische Data 

Infrastructuur Vlaanderen) in het kader van het decreet van 16 april 2004 houdende het 

Grootschalig Referentie Bestand. 

 

• Onderwerp: 

 

GRB staat voor Grootschalig Referentie Bestand, een duurzaam en operationeel geografisch 

informatiesysteem dat dient als multifunctioneel grootschalig topografisch referentiekader voor 

Vlaanderen en waaraan andere gegevensbanken worden gekoppeld. 

Met deze aanvraag tot machtiging wenst het AGIV de mobile mapping beelden zelf te gebruiken ter 

uitvoering van haar taken van aanmaak, bijhouding en kwaliteitsbewaking van het GRB. Daarnaast 

wenst zij de beelden ter beschikking te stellen van de gerechtigde deelnemers aan GDI-Vlaanderen
1
 

                                                           
1
 Het Vlaamse Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de intern verzelfstandigde agentschappen met rechtspersoonlijkheid, de 

publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen, de privaatrechtelijk vormgegeven extern 

verzelfstandigde agentschappen, de Vlaamse openbare instellingen, de provincies en gemeenten (artikel 13, §3 en §4, GRB-

decreet). 
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en de netbeheerders van fysieke leidingnetten ter uitvoering van hun taken in kader aanmaak en 

bijhouding van het GRB. Zij staan in voor de opmeting conform de GRB-specificaties van 

grootschalige geografische gegevens betreffende terreinmutaties waarvan zij zelf de initiatiefnemer 

waren of voor de registratie waarvan zij krachtens wettelijke of decretale bepalingen ambtshalve 

instaan. 

 

• Beslissing:  

 

De VTC machtigt het AGIV de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen voor de doeleinden 

en onder de voorwaarden vermeld in de machtiging. 

 

 

Machtiging VTC nr. 02/2011 van 26 januari 2011  betreffende de aanvraag tot machtiging van 

het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) om de mobile mapping beelden 

ter beschikking te stellen van het Agentschap Wonen Vlaanderen.  

 

• Onderwerp: 

 

Het AGIV wenst het mobile mapping beeldmateriaal open te stellen ter uitvoering van taken binnen 

het Vlaams en lokaal woonbeleid, woonkwaliteitscontroles en woonpremies naar: 

- het Agentschap Wonen-Vlaanderen; 

- personeelsleden van de gemeenten die een specifieke taak hebben in kader van het 

uitvoeren van het lokaal woonbeleid, woonkwaliteitsbewaking en woonpremies. De 

gemeentes hebben immers een belangrijke taak gekregen om het lokaal woonbeleid, de 

kwaliteitsbewaking en de woonpremies uit te voeren. 

 

• Beslissing:  

 

De VTC machtigt het AGIV de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen voor de doeleinden 

en onder de voorwaarden vermeld in de machtiging. 

 

 

Machtiging VTC nr. 03/2011 van 26 januari 2011  betreffende de machtigingsaanvraag van het 

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

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

 

• Onderwerp: 

 

Gelet op de toenemende vraag naar digitaal beeldmateriaal (luchtopnamen, LIDAR, mobile mapping, 

…) afkomstig van diverse sensoren en platformen, is voor het AGIV de ontwikkeling volgens een 

ketenbenadering van een geïntegreerd en modulair opgebouwd verwerkings- en distributiesysteem 

voor diverse digitale geografische beeldgegevens, als een kerncomponent van de Geografische Data 

Infrastructuur (GDI) voor Vlaanderen essentieel voor de aanmaak, archivering, bijhouding en het 

gebruik van geografische gegevensbronnen. 

Het AGIV wenst zich in het kader van het programma Innovatief Aanbesteden te richten tot partijen 

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

generische oplossingen voor volgende opeenvolgende ontwikkelingsluiken binnen de 

beeldverwerkingsketen met focus op mobile mapping beelden en deze beelden ter beschikking 

stellen voor: 

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

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

persoonsgegevens als mensen, kentekens en huisnummers op mobile mapping beelden; 

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

beeldmateriaal door integratie van innovatieve extractie algoritmes; 

d) toevoegen van geveldetails en reliëf aan het 2.5D GRB model op basis van de mobile mapping 

beelden vanuit het centraal beheerd archief.  

 

• Beslissing:  

 

Er werd een in de tijd beperkte machtiging verleend.  

De machtiging werd verleend voor een periode van een jaar. 

 

• Opvolging voorwaarden 

 

Het AGIV heeft een aanvraag tot verlenging van de machtiging ingediend en bekomen. 

 

 

Machtiging VTC nr. 09/2011 van 20 april 2011 betreffende de machtigingsaanvraag van het 

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

beschikking te stellen van het Agentschap Wegen en Verkeer.  

 

• Onderwerp: 

 

Het AGIV wenst het mobile mapping beeldmateriaal open te stellen ter uitvoering van wettelijke en 

reglementaire taken voor nazicht, controle en inventarisatie van wegelementen en terreinsituaties 

behorende tot het wegpatrimonium van het Agentschap Wegen en Verkeer en haar afdelingen, nl. 

drie horizontale en zes territoriale afdelingen. 

 

• Beslissing: 

 

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.  

De VTC machtigt het AGIV de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen voor de doeleinden 

en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging. 

Het Agentschap Wegen en Verkeer dient de VTC op de hoogte te brengen van de aanstelling van een 

veiligheidsconsulent tegen 1 september 2011. 

Het Agentschap Wegen en Verkeer dient de VTC een kopie te bezorgen van het schriftelijk 

veiligheidsplan tegen uiterlijk eind 2011. 

 

• Opvolging voorwaarden:  

 

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft tijdig een veiligheidsconsulent aangesteld. De opmaak van 

het veiligheidsplan is nog volop aan de gang en zal door de VTC verder worden opgevolgd.  
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Machtiging VTC nr. 10/2011 van 18 mei 2011 betreffende de aanvraag tot machtiging van het 

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

beschikking te stellen van de Provinciale en Intercommunale drinkwatermaatschappij der 

Provincie Antwerpen (PIDPA).  

 

• Onderwerp: 

 

Het AGIV wenst het mobile mapping beeldmateriaal open te stellen ter uitvoering van wettelijke en 

reglementaire taken van de PIDPA, met name voor de controle van ontwerpen voor waterleidingen 

en rioleringen en voor een nauwkeurige plaatsbepaling van bovengrondse punten van afsluiters en 

brandkranen. 

 

• Beslissing: 

 

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.  

De VTC machtigt het AGIV de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen voor de doeleinden 

en onder de voorwaarden vermeld in de machtiging. 

Het AGIV brengt de VTC tegen uiterlijk 1 september 2011 op de hoogte van een uitgewerkte 

klachtenprocedure. 

De PIDPA dient een kopie te bezorgen van een door de veiligheidsconsulent aangepast 

veiligheidsplan tegen uiterlijk 31 december 2011. 

 

• Opvolging voorwaarden: 

 

Het AGIV heeft een klachtenprocedure uitgewerkt en deze wordt op de website van het AGIV 

bekendgemaakt. 

De PIDPA heeft een veiligheidsplan uitgewerkt en ingediend.  

 

 

Machtiging VTC nr. 11/2011 van 18 mei 2011 betreffende de aanvraag tot machtiging van het 

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

beschikking te stellen van het Agentschap voor Landbouw en Visserij.  

 

• Onderwerp: 

 

Het AGIV wenst de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van het Agentschap voor 

Landbouw en Visserij voor de uitvoering van haar taken, nl. administratieve kwaliteitscontroles en de 

voorbereiding van terreincontroles. 

 

• Beslissing: 

 

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden. Een gedeelte van de machtiging wordt 

gegeven voor bepaalde tijd.  

De VTC machtigt het AGIV om de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van het 

Agentschap voor Landbouw en Visserij voor de doeleinden en onder de voorwaarden vermeld in de 

machtiging. 

Voor de taken die betrekking hebben op individuele dossiers wordt slechts een machtiging gegeven 

tot 1 juli 2013 zodat er een evaluatie kan gebeuren. Het Agentschap voor Landbouw en Visserij 

bezorgt tegen 1 januari 2013 een verslag van het gebruik van de beelden bij deze taken aan de VTC. 

Dit verslag moet minstens de volgende elementen bevatten: 
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- uitleg over hoe en met welke regelmaat de beelden gebruikt werden voor de verschillende 

taken; 

- de logginggegevens afgetoetst aan de behandelde dossiers zodat kan vastgesteld worden dat 

enkel beelden over de dossiers werden opgevraagd; 

- een evaluatie van het nut van het gebruik van de beelden voor de verschillende taken; 

- de klachten of bedenkingen die geuit werden met betrekking tot het gebruik van de beelden. 

Gelijkaardige informatie over het gebruik van de beelden bij andere taken kan ook in dit verslag 

worden opgenomen. 

Het AGIV brengt de VTC tegen uiterlijk 1 september 2011 op de hoogte van een uitgewerkte 

klachtenprocedure. 

 

• Opvolging voorwaarden: 

 

Het AGIV heeft een klachtenprocedure uitgewerkt en deze wordt op de website van het AGIV 

bekendgemaakt. 

 

 

Machtiging VTC nr. 12/2011 van 18 mei 2011 betreffende de aanvraag tot machtiging van het 

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

beschikking te stellen van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening.  

 

• Onderwerp: 

 

Het AGIV wenst de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van de Vlaamse Maatschappij 

voor Watervoorziening. De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening heeft (als lid van de GRB-

raad) een machtiging van de VTC voor het gebruik van de mobile mapping beelden voor de aanmaak 

en bijhouding van het GRB (Grootschalig Referentiebestand) in kader van het GRB-decreet (VTC nr. 

01/2011). De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening wenst met huidige aanvraag toegang te 

krijgen tot de mobile mapping beelden voor de uitvoering van taken buiten de aanmaak en de 

bijhouding van het GRB, namelijk: 

- ontwerp van leidingen; 

- conversie van het leidingnet naar GRB-achtergrond. 

 

• Beslissing: 

 

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden. 

De VTC machtigt het AGIV om de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van de Vlaamse 

Maatschappij voor Watervoorziening voor de doeleinden en onder de voorwaarden vermeld in de 

machtiging. 

Het AGIV brengt de VTC tegen uiterlijk 1 september 2011 op de hoogte van een uitgewerkte 

klachtenprocedure. 

De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening brengt de VTC op de hoogte van de aanstelling van 

een veiligheidsconsulent tegen 1 september 2011. 

De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening bezorgt de VTC een kopie van het schriftelijk en 

door de directie goedgekeurd veiligheidsplan tegen uiterlijk 31 december 2011. 

 

• Opvolging voorwaarden: 

 

Het AGIV heeft een klachtenprocedure uitgewerkt en deze wordt op de website van het AGIV 

bekendgemaakt. 
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De VMW heeft tijdig een veiligheidsconsulent aangesteld. De opmaak van het veiligheidsplan is nog 

volop aan de gang en zal door de VTC verder worden opgevolgd. 

 

 

Machtiging VTC nr. 13/2011 van 18 mei 2011 betreffende de aanvraag tot machtiging van het 

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

beschikking te stellen van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). 

 

• Onderwerp: 

 

Het AGIV wenst het mobile mapping beeldmateriaal open te stellen ter uitvoering van wettelijke en 

reglementaire taken van de VLM inzake inrichtingsprojecten op het platteland en in randstedelijke 

gebieden, de grondmobiliteit, het plattelandsbeleid en het mestbeleid. 

 

• Beslissing: 

 

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden. Een gedeelte van de machtiging wordt 

gegeven voor bepaalde tijd.  

De VTC machtigt het AGIV de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen voor de doeleinden 

en onder de voorwaarden vermeld in de machtiging. 

Voor de taken die betrekking hebben op individuele dossiers wordt slechts een machtiging gegeven 

tot 1 juli 2013 zodat er een evaluatie kan gebeuren. De VLM bezorgt tegen 1 januari 2013 een verslag 

van het gebruik van de beelden bij deze taken aan de VTC. Dit verslag moet minstens de volgende 

elementen bevatten: 

- uitleg over hoe en met welke regelmaat de beelden gebruikt werden voor de verschillende 

taken; 

- de logginggegevens afgetoetst aan de behandelde dossiers zodat kan vastgesteld worden dat 

enkel beelden over de dossiers werden opgevraagd; 

- een evaluatie van het nut van het gebruik van de beelden voor de verschillende taken; 

- de klachten of bedenkingen die geuit werden met betrekking tot het gebruik van de beelden. 

Gelijkaardige informatie over het gebruik van de beelden bij andere taken kan ook in dit verslag 

worden opgenomen. 

Het AGIV brengt de VTC tegen uiterlijk 1 september 2011 op de hoogte van een uitgewerkte 

klachtenprocedure. 

 

De beelden mogen niet lokaal bewaard worden met uitzondering van volgende toepassingen onder 

de voorwaarde dat de persoonsgegevens verwijderd worden: 

- de visualisaties bedoeld onder de punten A4 en B onder randnummer 25;  

- afdrukken die worden opgenomen in een dossier. 

 

De VLM dient noodprocedures voor incidenten met persoonsgegevens uit te werken en aan de VTC 

te bezorgen tegen 31 december 2011. 

De VLM dient de veiligheidsmaatregelen te documenteren en tegen 31 december 2012 aan de VTC te 

bezorgen. 

 

• Opvolging voorwaarden: 

 

Het AGIV heeft een klachtenprocedure uitgewerkt en deze wordt op de website van het AGIV 

bekendgemaakt. 

De VLM heeft de noodprocedure uitgewerkt en aan de VTC bezorgd. 

Voor de laatste voorwaarde is de termijn nog niet verstreken. 
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Machtiging VTC nr. 14/2011 van 18 mei 2011 betreffende de aanvraag tot machtiging van het 

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

beschikking te stellen van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor 

Watervoorziening (TMVW).  

 

• Onderwerp: 

 

Het AGIV wenst de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van de Tussengemeentelijke 

Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW). De TMVW  heeft al een machtiging 

van de VTC voor het gebruik van de mobile mapping beelden voor de aanmaak en bijhouding van het 

GRB (Grootschalig Referentiebestand) in kader van het GRB-decreet (VTC nr. 01/2011). De TMVW 

wenst toegang te krijgen tot de mobile mapping beelden voor de uitvoering van taken buiten de 

aanmaak en de bijhouding van het GRB, namelijk voor werkvoorbereiding bij nieuwe aansluitingen 

(drinkwater en riolering) en bij interventie-opdrachten.  

 

• Beslissing:  

 

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.  

De VTC machtigt het AGIV om de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van de TMVW 

voor de doeleinden en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging. 

Het AGIV brengt de VTC tegen uiterlijk 1 september 2011 op de hoogte van een uitgewerkte 

klachtenprocedure. 

 

• Opvolging voorwaarden: 

 

Het AGIV heeft een klachtenprocedure uitgewerkt en deze wordt op de website van het AGIV 

bekendgemaakt. 

 

 

Machtiging VTC nr. 15/2011 van 22 juni 2011 betreffende de aanvraag tot machtiging van het 

Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) om mobile mapping beelden ter 

beschikking te stellen aan het AGIV zelf en de steden en gemeenten en de deelnemers aan GDI-

Vlaanderen voor een aantal taken in het kader van de uitvoering van het CRABdecreet.  

 

• Onderwerp: 

 

Het decreet van 8 mei 2009 betreffende het Centraal Referentieadressenbestand (CRABdecreet) is in 

werking getreden op 1 juni 2011. Het CRAB-decreet bepaalt dat het Centraal 

Referentieadressenbestand zal erkend worden als authentieke geografische gegevensbron voor 

adressen. Het AGIV wordt belast met de coördinatie van de aanmaak en de bijhouding, het beheer 

en de mededeling van het CRAB. Steden en gemeenten worden in het CRAB decreet aangeduid als 

initiator van de adrescomponenten straatnaam, huisnummer en subadres. Als initiator werken 

steden en gemeenten in het algemeen mee aan de aanmaak en de bijhouding van het CRAB en 

waken ze er in het bijzonder over dat de adressen van de adresseerbare objecten op hun 

grondgebied op accurate wijze door het AGIV in het CRAB opgenomen kunnen worden. Deelnemers 

aan GDI-Vlaanderen zullen verplicht gebruik maken van adresgegevens uit de authentieke 

geografische gegevensbron voor adressen (CRAB) en zijn bovendien verplicht om vastgestelde 

fouten, afwijkingen en/of onvolledigheden te melden aan het AGIV. 
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• Beslissing: 

 

De VTC machtigt het AGIV de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen voor de doeleinden 

en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging, aan het AGIV, steden en gemeenten en de 

deelnemers aan GDI-Vlaanderen. 

 

Deze machtiging gaat pas in voor de steden en gemeenten en de deelnemers aan GDI-Vlaanderen als 

ze een veiligheidsconsulent hebben aangesteld en een veiligheidsplan hebben ingediend conform de 

Referentiemaatregelen voor de beveiliging van elke verwerking van persoonsgegevens, uitgevaardigd 

door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, behoudens de 

uitzonderingen voorgesteld onder randnummer 68. 

 

• Opvolging voorwaarden 

 

Er werd aan de VTC nog geen enkel veiligheidsrapport van een gemeente of een deelnemer aan GDI-

Vlaanderen in het specifieke kader van deze machtiging bezorgd. Van een aantal deelnemers aan 

GDI-Vlaanderen en een paar gemeenten werd in het kader van andere machtigingen wel een 

veiligheidsrapport ontvangen. 

 

 

Machtiging VTC nr. 16/2011 van 22 juni 2011 betreffende de aanvraag tot machtiging van het 

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

beschikking te stellen van de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van het Departement 

Mobiliteit en Openbare Werken.  

 

• Onderwerp: 

 

Het AGIV wenst de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van de afdeling Beleid 

Mobiliteit en Verkeersveiligheid van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (hierna 

‘afdeling BMV’). De afdeling BMV wenst toegang te krijgen tot de mobile mapping beelden voor haar 

adviserende en beleidsondersteunende taken in het kader van het beleid rond Mobiliteit en 

Verkeersveiligheid.   

 

• Beslissing: 

 

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.  

De Vlaamse Toezichtcommissie machtigt het AGIV om de mobile mapping beelden ter beschikking te 

stellen van de afdeling BMV voor de doeleinden en onder de voorwaarden vermeld in de machtiging. 

 

De afdeling BMV dient aan de VTC een kopie te bezorgen van het schriftelijk en door de directie 

goedgekeurd veiligheidsplan tegen uiterlijk 31 mei 2012. 

 

• Opvolging voorwaarden: 

 

Er werd door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken tijdig een veiligheidsplan ingediend 

bij de VTC. 
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Machtiging VTC nr. 17/2011 van 22 juni 2011 betreffende de aanvraag tot machtiging van het 

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

beschikking te stellen van Infrax cvba.  

 

• Onderwerp: 

 

Het AGIV wenst de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van Infrax cvba. Infrax cvba 

wenst toegang te krijgen tot de mobile mapping beelden voor de uitvoering van volgende taken: 

- ontwerp en aanleg van leidingen; 

- as-built conversie van het Infrax leidingnet. 

 

• Beslissing:  

 

De VTC machtigt het AGIV om de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van Infrax cvba 

voor de doeleinden en onder de voorwaarden vermeld in de machtiging. 

 

 

Machtiging VTC nr. 21/2011 van 20 juli 2011 betreffende de aanvraag tot machtiging van het 

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

beschikking te stellen van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn.  

 

• Onderwerp: 

 

Het AGIV wenst het mobile mapping beeldmateriaal open te stellen ter uitvoering van wettelijke en 

reglementaire taken van De Lijn, met name voor haar taken in het kader van het bieden van 

duurzame en kwalitatieve vervoersoplossingen en de uitbouw van performant mobiliteitsbeleid. 

 

• Beslissing: 

 

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.  

De VTC machtigt het AGIV de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van De Lijn voor de 

doeleinden en onder de voorwaarden vermeld in de machtiging. 

De Lijn neemt maatregelen om de onverenigbaarheid in de functie van de veiligheidsconsulent op te 

heffen. Ze laat tegen 1 november 2011 aan de VTC weten welke maatregelen zij genomen heeft. Als 

een andere persoon als veiligheidsconsulent wordt aangesteld, moet die aanstelling op 1 november 

ter goedkeuring aan de VTC worden voorgelegd. 

De Lijn legt een door de veiligheidsconsulent aangepast veiligheidsplan voor aan de VTC tegen 

uiterlijk 31 december 2011. Hierbij moet in het bijzonder rekening gehouden worden met de 

problematiek van de bescherming van persoonsgegevens. 

 

• Opvolging voorwaarden: 

 

De Lijn maakt werk van de aanstelling van een nieuwe veiligheidsconsulent. Dit proces liep 

onverwacht vertraging op evenals de opstelling van het veiligheidsplan. De stand van zaken wordt 

verder opgevolgd. 
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Machtiging VTC nr. 22/2011 van 20 juli 2011 betreffende de aanvraag tot machtiging van het 

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

beschikking te stellen van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), afdeling Ecologisch Toezicht, 

afdeling Rapportering Water en afdeling Lucht, Milieu en Communicatie.  

 

• Onderwerp: 

 

Het AGIV wenst het mobile mapping beeldmateriaal open te stellen aan de VMM, afdeling Ecologisch 

Toezicht, afdeling Rapportering Water en afdeling Lucht, Milieu en Communicatie ter uitvoering van 

de wettelijk vastgelegde taken: 

- opmaak investeringsprogramma’s; 

- opmaak gebiedsdekkende uitvoeringsplannen; 

- voor het ecologisch toezicht op het beheer van de saneringsinfrastructuur; 

- voor de inplanting van een meetstation. 

 

• Beslissing: 

 

De VTC machtigt het AGIV de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen voor de doeleinden 

en onder de voorwaarden vermeld in de machtiging. 

De VMM brengt de VTC op de hoogte van de aanstelling van een veiligheidsconsulent tegen 1 

december 2011. 

De VMM bezorgt de VTC een kopie van het schriftelijk en door de directie goedgekeurd 

veiligheidsplan tegen uiterlijk 31 december 2011.  

 

• Opvolging voorwaarden: 

 

De VMM heeft tijdig een veiligheidsconsulent aangesteld en een kopie van het veiligheidsplan 

bezorgd aan de VTC.  

 

 

Machtiging VTC nr. 26/2011 van 20 juli 2011 betreffende de aanvraag tot machtiging van het 

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

beschikking te stellen van het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend 

Erfgoed (RWO).  

 

• Onderwerp: 

 

Het AGIV wenst het mobile mapping beeldmateriaal open te stellen voor RWO ter uitvoering van 

haar taken in het kader van de beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsmonitoring, voor 

het gehele grondgebied van Vlaanderen. 

 

• Beslissing: 

 

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.  

De VTC machtigt het AGIV de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van RWO voor de 

doeleinden en onder de voorwaarden vermeld in de machtiging. 

RWO bezorgt de VTC een kopie van het schriftelijk en door de directie goedgekeurd veiligheidsplan 

tegen uiterlijk 1 december 2011. 
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• Opvolging voorwaarden: 

 

Het Departement RWO heeft tijdig een kopie van het veiligheidsplan bezorgd aan de VTC.  

 

 

Machtiging VTC nr. 27/2011 van 20 juli 2011 betreffende de aanvraag tot machtiging van het 

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

beschikking te stellen van het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed.  

 

• Onderwerp: 

 

Het AGIV wenst de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van het Vlaams Instituut voor 

het Onroerend Erfgoed (VIOE). Het VIOE wenst toegang te krijgen tot de mobile mapping beelden 

voor de uitvoering van volgende taken: 

- de inventarisatie van het onroerend erfgoed; 

- de bescherming en het beheer van het beschermd erfgoed. 

 

• Beslissing: 

 

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.  

De VTC machtigt het AGIV om de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van het VIOE 

voor de doeleinden en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging. 

Het VIOE bezorgt aan de VTC een kopie van het schriftelijk en door de directie goedgekeurd 

veiligheidsplan tegen uiterlijk 1 december 2011. 

 

• Opvolging voorwaarden: 

 

Het VIOE bezorgde tijdig een kopie van het veiligheidsplan aan de VTC. 

 

 

Machtiging VTC nr. 29/2011 van 14 september 2011 betreffende de aanvraag tot machtiging 

van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) om de mobile mapping 

beelden ter beschikking te stellen van het Agentschap Ruimtelijke Ordening.  

 

• Onderwerp: 

 

Het AGIV wenst de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van het Agentschap 

Ruimtelijke Ordening. Het Agentschap Ruimtelijke Ordening wenst toegang te krijgen tot de mobile 

mapping beelden voor de uitvoering van volgende taken: 

- het vergunningenbeleid ruimtelijke ordening; 

- het beheer van leegstaande of verwaarloosde bedrijfsruimten. 

 

• Beslissing: 

 

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.  

De VTC machtigt het AGIV om de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van het 

Agentschap Ruimtelijke Ordening voor de doeleinden en onder de voorwaarden vermeld in de 

machtiging. Vanaf 1 oktober 2011 worden de taken overgeheveld naar het Departement Ruimtelijke 

Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed. De VTC machtigt het AGIV om vanaf 1 oktober 2011 

de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van het Departement Ruimtelijke Ordening, 
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Woonbeleid en Onroerend Erfgoed voor de doeleinden en onder de voorwaarden vermeld in de 

machtiging.  

Het Agentschap Ruimtelijke Ordening bezorgt de VTC een kopie van de goedkeuring van het 

ingediende veiligheidsplan door het bevoegde beslissingsorgaan van het Ministerie Ruimtelijke 

Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed. 

 

• Opvolging voorwaarden: 

 

Er werd tijdig aan de VTC een veiligheidsplan bezorgd dat geldt voor het Ministerie RWO.  

 

 

Machtiging VTC nr. 30/2011 van 14 september 2011 betreffende de aanvraag tot uitbreiding 

van de machtiging 10/2011 van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) 

om de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van de Provinciale en Intercommunale 

drinkwatermaatschappij der Provincie Antwerpen (PIDPA) naar externe opdrachtnemers.  

 

• Onderwerp: 

 

Bij beraadslaging VTC nr. 10/2011 werd een machtiging gegeven om mobile mapping beelden ter 

beschikking te stellen aan de PIDPA. Nu wordt de uitbreiding gevraagd voor externe opdrachtnemers 

van PIDPA die een bepaald gedeelte van de taken – beperkt in tijd en ruimte – moeten uitvoeren 

voor PIDPA als opdrachtgever.  

 

• Beslissing: 

 

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.  

De VTC machtigt de uitbreiding van de machtiging verleend bij beraadslaging VTC nr. 10/2011 van 18 

mei 2011 voor de externe opdrachtnemers van de PIDPA die de in die machtiging vermelde taken 

uitvoeren. Voor deze personen zal de toegang tot de mobile mapping beelden telkens beperkt 

worden in tijd en ruimte en nauwgezet gemonitord worden. 

De VTC bepaalt ook voor deze machtiging dat de PIDPA, onder verwijzing naar beraadslaging VTC nr. 

10/2011, haar een door de veiligheidsconsulent aangepast veiligheidsplan voorlegt tegen uiterlijk 31 

december 2011. 

 

• Opvolging voorwaarden:  

 

De PIDPA heeft tijdig een bijgewerkt veiligheidsplan ingediend bij de VTC. 

 

 

Machtiging VTC nr. 31/2011 van 14 september 2011 betreffende de aanvraag tot machtiging 

van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) om de mobile mapping 

beelden ter beschikking te stellen van Eandis cvba.  

 

• Onderwerp: 

 

Het AGIV wenst de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van Eandis cvba. Eandis cvba is 

de werkmaatschappij van een aantal distributienetbeheerders voor gas en elektriciteit. Eandis cvba 

wenst toegang te krijgen tot de mobile mapping beelden voor de uitvoering van volgende taken: 

- aanleg en exploiteren van netten en aansluitingen voor klanten; 

- studieproject voor openbare verlichting; 

- kabel- en leidingregistratie en conversie in kader van GRB en IMKL. 
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IMKL is het informatiemodel kabels en leidingen en één van de randvoorwaarden om te komen tot 

de elektronische uitwisseling van kabel- en leidinginformatie. Om op termijn de plannen elektronisch 

uit te wisselen, met andere woorden om ze direct en digitaal ter beschikking te stellen van de 

planaanvrager, moet onder meer de kabel- en leidinginformatie digitaal ter beschikking zijn volgens 

het IMKL-model en moeten de leidingen dus digitaal, volgens bepaalde settings en nauwkeurigheid 

ingetekend worden/zijn. 

 

• Beslissing: 

 

De VTC machtigt het AGIV om de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van Eandis cvba 

voor de doeleinden en onder de voorwaarden vermeld in de machtiging. 

 

 

Machtiging VTC nr. 32/2011 van 14 september 2011 betreffende de aanvraag tot machtiging 

van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) om de mobile mapping 

beelden ter beschikking te stellen van Aquafin nv. 

 

• Onderwerp: 

 

Het AGIV wenst de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van Aquafin nv. Aquafin nv is 

in 1990 opgericht door het Vlaamse Gewest, om in Vlaanderen versneld werk te maken van de 

bovengemeentelijke rioleringsinfrastructuur. Om die doelstelling te realiseren, legt het Vlaamse 

Gewest jaarlijks in een programma de opdrachten van Aquafin vast. De Vlaamse Milieumaatschappij 

ziet toe op de economische en de ecologische resultaten van Aquafin. 

Aquafin nv wenst toegang te krijgen tot de mobile mapping beelden voor de uitvoering van volgende 

taken: 

- realisatie opgedragen projecten; 

- correcte exploitatie rioolinfrastructuur; 

- formuleren projectvoorstellen; 

- adviseren gemeentelijke dossiers. 

 

• Beslissing: 

 

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.  

De VTC machtigt het AGIV om de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van Aquafin nv 

voor de doeleinden en onder de voorwaarden vermeld in de machtiging. 

Aquafin nv brengt de VTC op de hoogte van de aanstelling van een veiligheidsconsulent tegen 1 

februari 2012. 

Aquafin nv bezorgt de VTC het schriftelijk en door de directie goedgekeurd veiligheidsplan tegen 

uiterlijk 31 augustus 2012. 

 

• Opvolging voorwaarden: 

 

Aquafin nv heeft aan de VTC advies gevraagd voor de aanstelling van een veiligheidsconsulent.  

De termijn voor de tweede voorwaarde is nog niet verstreken.  
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Machtiging VTC nr. 33/2011 van 14 september 2011 betreffende de aanvraag tot machtiging 

van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) om de mobile mapping 

beelden ter beschikking te stellen van de afdeling Expertise Beton en Staal, de afdeling Maritieme 

Toegang en de afdeling Algemene Technische Ondersteuning van het Departement Mobiliteit en 

Openbare Werken.  

 

• Onderwerp: 

 

Het AGIV wenst de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van drie afdelingen van het 

Departement Mobiliteit en Openbare Werken (Departement MOW): de afdeling Expertise Beton en 

Staal, de afdeling Maritieme Toegang en de afdeling Algemene Technische Ondersteuning. Deze 

afdelingen wensen toegang te krijgen tot de mobile mapping beelden voor de uitvoering van hun 

taken in het kader van het beheer van bestaande kunstwerken en de studie van nieuwe 

kunstwerken. 

 

• Beslissing: 

 

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.  

De VTC machtigt het AGIV om de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van de afdeling 

Expertise Beton en Staal, de afdeling Maritieme Toegang en de afdeling Algemene Technische 

Ondersteuning voor de doeleinden en onder de voorwaarden vermeld in de machtiging.  

Het Departement MOW bezorgt de VTC een kopie van het schriftelijk en door de directie 

goedgekeurd veiligheidsplan tegen uiterlijk 31 mei 2012, dat geldt voor de afdeling Expertise Beton 

en Staal, de afdeling Maritieme Toegang en de afdeling Algemene Technische Ondersteuning. 

 

• Opvolging voorwaarden: 

 

De termijn voor de voorwaarden is nog niet verstreken.  

 

 

Machtiging VTC nr. 34/2011 van 16 november 2011 betreffende de aanvraag tot machtiging 

van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) om de mobile mapping 

beelden ter beschikking te stellen van het Agentschap Inspectie RWO. 

 

• Onderwerp: 

 

Het AGIV wenst het mobile mapping beeldmateriaal open te stellen voor het agentschap Inspectie 

RWO. Het agentschap wenst gebruik te maken van de beelden om op een gerichte en efficiënte 

manier haar terreincontroles te kunnen organiseren. Het agentschap stelt dat de medewerkers 

dagelijks onderweg zijn om zowel op basis van steekproeven, risico-analyses en klachten werven en 

gebouwen te bekijken waarbij er mogelijks een inbreuk is gepleegd. Deze inbreuken zijn grotendeels 

van materiële aard. Het onderzoek naar het verbouwen, herbouwen, slopen of wijzigen van de 

bestemming van een pand is grosso modo de kern van de taak van het agentschap. Een eerste 

visueel onderzoek kan al een indicatie zijn van een mogelijke inbreuk. 

 

• Beslissing: 

 

Er werd een in de tijd beperkte machtiging verleend.  

De VTC machtigt het AGIV de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van het agentschap 

Inspectie RWO voor de doeleinden en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging. 
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De machtiging wordt gegeven tot 1 juli 2013 zodat een evaluatie kan gebeuren. Het Agentschap 

Inspectie RWO bezorgt tegen 1 januari 2013 een verslag van het gebruik van de beelden bij de 

inspectietaken aan de VTC. Dit verslag moet minstens de volgende elementen bevatten: 

- uitleg over hoe en met welke regelmaat de beelden gebruikt werden voor de verschillende taken; 

- de logginggegevens afgetoetst aan de behandelde dossiers zodat kan vastgesteld worden dat 

enkel beelden over de dossiers werden opgevraagd; 

- een evaluatie van het nut van het gebruik van de beelden voor de verschillende taken; 

- de klachten of bedenkingen die geuit werden met betrekking tot het gebruik van de beelden. 

 

• Opvolging voorwaarden: 

 

De termijn voor de voorwaarden is nog niet verstreken.  

 

 

Machtiging VTC nr. 36/2011 van 16 november 2011 betreffende de aanvraag tot uitbreiding 

van de machtiging 33/2011 van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) 

om de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van de afdeling Algemene Technische 

Ondersteuning, cel Fotogrammetrie-Topografie van het Departement Mobiliteit en Openbare 

Werken. 

 

• Onderwerp: 

 

Bij beraadslaging VTC/33/2011 werd een machtiging gegeven aan het AGIV om de mobile mapping 

beelden ter beschikking te stellen van drie afdelingen van het Departement Mobiliteit en Openbare 

Werken (Departement MOW): de afdeling Expertise Beton en Staal, de afdeling Maritieme Toegang 

en de afdeling Algemene Technische Ondersteuning. Deze afdelingen gebruiken de mobile mapping 

beelden voor de uitvoering van hun taken in het kader van het beheer van bestaande kunstwerken 

en de studie van nieuwe kunstwerken.  

Voorliggende aanvraag tot uitbreiding wordt gevraagd voor een toegang tot de mobile mapping 

beelden voor de cel Fotogrammetrie-Topografie  van de afdeling Algemene Technische 

Ondersteuning voor het uitvoeren van topografische opmetingen en fotogrammetrie.  

 

• Beslissing: 

 

De VTC machtigt het AGIV om de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van de cel 

Fotogrammetrie-Topografie van de afdeling Algemene Technische Ondersteuning voor de 

doeleinden en onder de voorwaarden vermeld in de machtiging.  

Ook voor deze machtiging dient het Departement MOW, onder verwijzing naar beraadslaging 

VTC/33/2011, aan de VTC een kopie te bezorgen van het schriftelijk en door de directie goedgekeurd 

veiligheidsplan tegen uiterlijk 31 mei 2012, dat geldt voor de afdeling Algemene Technische 

Ondersteuning. 

 

• Opvolging voorwaarden: 

 

De termijn voor de voorwaarden is nog niet verstreken.  
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Overige machtigingen van de VTC in 2011 
 

 

Machtiging VTC nr. 04/2011 van 23 februari 2011  
 

• Onderwerp: 

 

Machtigingsaanvraag van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (AKOV) als 

beheerder van de leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED). 

 

Het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (AKOV) wil een leer- en 

ervaringsbewijzendatabank oprichten waarin alle door de Vlaamse Gemeenschap erkende of 

gelijkwaardig verklaarde leer- en ervaringsbewijzen worden geregistreerd, samen met bijhorende 

minimale identificatiegegevens van de houder van de bewijzen. De gegevens worden centraal 

opgeslagen in de LED, die wordt beheerd door het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en 

Vorming (AKOV). 

Om de LED uit te bouwen zullen verschillende leveranciers die beschikken over gegevens inzake 

erkende onderwijs- en beroepskwalificaties, deze gegevens aanleveren aan de LED: 

- het Vlaams Ministerie van Onderwijs & Vorming, nl. in concreto het Agentschap voor 

Onderwijsdiensten (AgODi), het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs 

en Studietoelagen (AHOVOS) en het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming 

(AKOV); 

- de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB); 

- het Vlaams Ministerie voor Werk en Sociale Economie, nl. in concreto het Vlaams 

Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie (VSAWSE); 

- Syntra Vlaanderen. 

Het ontsluiten van de LED gebeurt door tussenkomst van de Coördinatiecel Vlaams e-government 

(CORVE). CORVE is hiertoe aangeduid in artikel 20 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de 

kwalificatiestructuur. 

 

• Gegevens: 

 

In de LED worden alle door de Vlaamse Gemeenschap erkende of gelijkwaardig verklaarde leer- en 

ervaringsbewijzen geregistreerd, samen met bijhorende minimale identificatiegegevens van de 

houder van de bewijzen. De gegevens die in de LED zullen worden opgeslagen bestaan uit twee 

categorieën. De gegevens afkomstig van de leveranciers en de gegevens die in de LED worden 

toegevoerd door AKOV. 

 

De gegevens aangeleverd door de leveranciers zijn de volgende: 

 

- Categorie: bv. Lager onderwijs, Secundair onderwijs, Hoger onderwijs, … 

- Graad: bv. 1e graad, 2e graad, master, graduaat… 

- Onderwijsvorm: bv. ASO, BSO, TSO, … 

- Type bewijs: bv. attest, deelgetuigschrift, certificaat, …  

- Staat bewijs: eindbewijs of tussen bewijs 

- Instantie: de organisatie de het bewijs uitreikt bv. lagere school, secundaire school, … 

- Type school: gewoon of buitengewoon 

- Onderwerp: verdere opdeling van de ISCED studiegebieden, aangepast aan de specifieke situatie van de 

LED. 

- Uitreikingsdatum: datum waarop het bewijs is uitgereikt (dag/maand/jaar) 

- Volledige naam: benaming van het bewijs zoals vermeld op het papieren bewijs 

- Land: land waar het bewijs werd uitgereikt 
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- Taal: taal waarin het behaalde bewijs werd onderricht 

- Instelling: naam en nummer van de instelling waar het bewijs behaald werd 

- Studierichting: omschrijving en ev. code van de gevolgde studierichting 

- Specialisatie: verdere verfijning van studierichting 

- Detail onderwerp: verdere verfijning van specialisatie 

- Uren volwassenenonderwijs: aantal gevolgde lestijden zoals op het bekwaamheidsbewijs staat 

- Vervalperiode: geldigheidsduur van het uitgereikt bewijs 

- Alternatieve instantie(s): indien een andere instantie een rol vervuld 

- Rol alt. instantie(s): organiserend, uitreikend of erkennend 

- Bron: leverancier van de betrokken informatie 

- Authenticiteit: is de leverancier van deze informatie authentieke bron, of heeft de leverancier deze info 

bekomen door verklaringen op eer door de burger zelf of werd deze geverifieerd door de leverancier 

- Registratiedatum: moment waarop de gegevens zijn opgenomen in de LED 

- Bijkomende informatie: momenteel enkel gebruikt voor hogescholen die gezamenlijke opleidingen 

inrichten 

- bijkomende informatie type: gezamenlijke opleiding 

- Identificatienummer van de Sociale Zekerheid (RR- of BIS-nummer) 

De gegevens die door AKOV worden toegevoegd in de LED zijn de volgende: 

- ISCED Studiegebied: De indeling van de studiegebieden volgens ISCED is een opdeling die internationale 

statistieken en vergelijkingen in verband met onderwijs en opleidingen mogelijk maakt. De standaard is in 

de loop van de jaren 1970 door de UNESCO in het leven geroepen en later verder ontwikkeld. Het wordt 

afgeleid van het veld ‘onderwerp’. 

- ISCED Niveau: ISCED biedt een classificatie van onderwijsprogramma’s en studierichtingen volgens hun 

onderwijsniveau en -vorm, alsook volgens onderwijsnet en de modaliteit van voorziening (voltijds en/of 

deeltijds). Dit is binnen de taxonomie een afgeleid gegeven en zal worden gekoppeld aan een combinatie 

van andere bestaande dimensies met hun bepaalde waarden. 

- VKS Niveau Onderwijskwalificatie: De VKS biedt een classificatie van onderwijsprogramma’s op het 

Vlaamse niveau. Dit is binnen de taxonomie een afgeleid gegeven en zal worden gekoppeld aan een 

combinatie van andere bestaande dimensies met hun bepaalde waarden  

- VKS Niveau Beroepskwalificatie: De VKS biedt een classificatie van de beroepen op het Vlaamse niveau. Dit 

is binnen de taxonomie een afgeleid gegeven en zal worden gekoppeld aan een combinatie van andere 

bestaande dimensies met hun bepaalde waarden. 

 

 

• Beslissing: 

 

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.  

De VTC machtigt het AKOV voor het beheer van de leer- en ervaringsbewijzendatabank voor 

onbepaalde duur, onder de voorwaarden, vermeld in de machtiging. 

De VTC stelt dat bij het uitblijven van een decretale basis voor CORVE als dienstenintegrator deze 

machtiging van rechtswege wordt opgeschort, vanaf 1 januari 2012. Mocht dit het geval zijn, dan kan 

een filtering van de gegevens door de leverancier een tijdelijke oplossing bieden. De VTC wenst te 

benadrukken dat een decretale verankering alsnog noodzakelijk is.  

Het AKOV informeert de VTC over de aanstelling van een nieuwe veiligheidsconsulent en over een 

wijziging in de organisatie van de informatieveiligheid.  

De VTC herinnert aan haar adviesbevoegdheid wanneer de LED zou worden voorgedragen voor 

erkenning als authentieke bron door de Vlaamse Regering. 

 

• Opvolging voorwaarden: 

 

De decretale basis voor een Vlaamse Dienstenintegrator laat op zich wachten. De Vlaamse 

Toezichtcommissie gaat akkoord met de vraag van het AKOV tot verlening van de machtigingen 

04/2011 en 05/2011 van 23 februari 2011. Beide machtigingen worden verlengd tot 31 juli 2012. De 
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VTC stelt dat bij het uitblijven van een decretale basis voor CORVE als dienstenintegrator deze 

machtigingen van rechtswege worden opgeschort, vanaf 1 augustus 2012. 

Het AKOV heeft een nieuwe veiligheidsconsulent aangesteld en een veiligheidsbeleid ontwikkeld.  

De LED werd nog niet voorgedragen als authentieke bron. 

 

 

Machtiging VTC nr. 05/2011 van 23 februari 2011  
 

• Onderwerp: 

 

Machtigingsaanvraag van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 

(VDAB), het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) en het Agentschap voor Hoger Onderwijs, 

Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) om gegevens te mogen ontvangen uit de leer- 

en ervaringsbewijzendatabank (LED).  

 

Met voorliggende aanvraag wensen drie afnemers gegevens te verkrijgen uit de LED: 

- de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB),  

- het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) , 

- het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS). 

 

• Gegevens: 

 

In de LED worden alle door de Vlaamse Gemeenschap erkende of gelijkwaardig verklaarde leer- en 

ervaringsbewijzen geregistreerd, samen met bijhorende minimale identificatiegegevens van de 

houder van de bewijzen. Een gedetailleerd overzicht van de gegevens wordt vermeld bij machtiging 

04/2011 van 23 februari 2011.  

 

• Beslissing: 

 

De VTC machtigt VDAB, AgODi en AHOVOS om de gegevens uit de leer- en 

ervaringsbewijzendatabank te gebruiken voor onbepaalde duur, onder de voorwaarden en voor de 

doeleinden, vermeld in de machtiging.  

De VTC stelt dat bij het uitblijven van een decretale basis voor CORVE als dienstenintegrator deze 

machtiging van rechtswege wordt opgeschort, vanaf 1 januari 2012. Mocht dit het geval zijn, dan kan 

een filtering van de gegevens door de leverancier een tijdelijke oplossing bieden. De VTC wenst te 

benadrukken dat een decretale verankering alsnog noodzakelijk is.  

Het AKOV informeert de VTC over de aanstelling van een nieuwe veiligheidsconsulent en over een 

wijziging in de organisatie van de informatieveiligheid.  

 

• Opvolging voorwaarden: 

 

De decretale basis voor een Vlaamse Dienstenintegrator laat op zich wachten. De Vlaamse 

Toezichtcommissie gaat akkoord met de vraag van het AKOV tot verlening van de machtigingen 

04/2011 en 05/2011 van 23 februari 2011. Beide machtigingen worden verlengd tot 31 juli 2012. De 

VTC stelt dat bij het uitblijven van een decretale basis voor CORVE als dienstenintegrator deze 

machtigingen van rechtswege worden opgeschort, vanaf 1 augustus 2012. 

Het AKOV heeft een nieuwe veiligheidsconsulent aangesteld en een veiligheidsbeleid ontwikkeld.  

De LED werd nog niet voorgedragen als authentieke bron.   
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Machtiging VTC nr. 06/2011 van 16 maart 2011  
 

• Onderwerp: 

 

Machtigingsaanvraag van het Agentschap voor Natuur en Bos tot het verkrijgen van 

persoonsgegevens van landbouwers vanuit het Vlaams Agentschap Landbouw en Visserij naar 

aanleiding van onteigeningen in het kader van het project groenpool Parkbos Gent.  

 

Het Agentschap Natuur en Bos, Provinciale dienst Oost-Vlaanderen, wenst voor de realisatie van de 

groenpool Parkbos Gent de betrokken landbouwers te contacteren i.k.v. onteigeningen om de meest 

optimale oplossing uit te werken voor de betrokken landbouwer, o.m. uitwinning, ruiling, 

verpachting,…  

 

• Gegevens: 

 

Om de betrokken landbouwers te contacteren wenst het Agentschap voor Natuur en Bos bij het 

Agentschap Landbouw en Visserij volgende gegevens op te vragen: 

 

Naam van de landbouwer 

Adres van de landbouwer Telefoonnummer of gsm-nummer van de landbouwer 

 

 

• Beslissing: 

 

Er werd een in de tijd beperkte machtiging verleend.  

De VTC machtigt het Agentschap voor Natuur en Bos, Provinciale dienst Oost-Vlaanderen, om de 

gevraagde persoonsgegevens te gebruiken in het kader van de uitvoering van het ruimtelijk 

uitvoeringsplan groenpool Parkbos Gent en dit gedurende de periode van de onteigeningsprocedure 

m.n. tot 1 december 2014. 

 

 

Machtiging VTC nr. 07/2011 van 16 maart 2011  
 

• Onderwerp: 

 

Machtigingsaanvraag van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) voor de 

mededeling van woninggegevens aan de stad Gent.  

 

De stad Gent wenst een interne digitale databank van de sociale woningen op haar grondgebied aan 

te leggen. Hiervoor wordt een software ontwikkeld die voorzien is om periodieke updates van 

aangeleverde gegevens volgens een vast stramien te verwerken. De database moet de gegevens 

bundelen van  

(1) sociale huurwoningen van zeven sociale huisvestingsmaatschappijen, twee sociale 

verhuurkantoren, en het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen; 

(2) eigen stadswoningen; 

(3) nood- en transitwoningen van het OCMW en stad Gent; 

(4) sociale koopwoningen en sociale kavels. 

 

Het hoofddoel van de gevraagde elektronische mededeling van persoonsgegevens is de planning en 

opvolging van waar, welke en hoeveel sociale huurwoningen worden gebouwd en/of verbouwd. 
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Een nevendoel is de begeleiding van kandidaat sociale huurders door opties van sociale 

huurwoningen op hun behoeftes af te stemmen, om zodanig correct door te verwijzen naar de 

sociale woonorganisaties (eerstelijnswerking door sociale consulenten van de dienst Wonen). 

 

• Gegevens: 

 

De gegevens zijn de volgende gegevens uit de databank patrimonium van de VMSW – zowel voor 

woningen als voor garages:  

 

Naam sociale huisvestingsmaatschappij 

Nummer sociale huisvestingsmaatschappij 

In beheer (geeft aan of SHM beheerder of eigenaar is)  

Jaar waarop de gegevens betrekking hebben 

Woninggegevens 

Woningcode SHM (unieke nummering per woonentiteit i.f.v. groep) 

Woning ID (unieke nummering per woonentiteit i.f.v. groep) 

Woning Groep Code (unieke nummering per groep) 

 

Straat waar sociale woning gelegen is (ligging) 

Huisnummer (ligging) 

Busnummer (ligging) 

NIS code gemeente (ligging) 

Postcode (ligging) 

Gemeente (ligging) 

Deelgemeente (ligging) 

Straatcodering (CRAB-code via service AGIV) 

Geografische ligging (ter ondersteuning van het GIS-luik) 

 

Datum eerste verhuring (geeft beeld van ouderdom) 

 

Woningtype (geeft beeld van type) 

Aantal slaapkamers (geeft beeld van type) 

Aantal personen (geeft beeld van type) 

Bejaardenwoning (geeft beeld van type) 

Aangepast aan rolstoelgebruikers (geeft beeld van type) 

 

Marktwaarde van de sociale woning (geeft beeld van op basis van schattingen geëxtrapoleerde 

verhuurwaarde) 

Referentie datum marktwaarde 

Geschat door notaris (geeft beeld van kadastrale verhuurwaarde) 

Datum schatting notaris 

KI woning (geeft beeld van kadastrale verhuurwaarde) 

Basishuurprijs (reële verhuurprijs) 

Patrimoniumkorting (geeft beeld van de kwaliteit en invloed op reële verhuurprijs) 

Energiecorrectie (geeft beeld van de kwaliteit en invloed op reële verhuurprijs) 

Bezettingsgegevens 

Begindatum ingebruikname sociale woning (geeft beeld van het verloop van de bezetting) 

Einddatum ingebruikname sociale woning (geeft beeld van het verloop van de bezetting) 

Leegstand (geeft beeld van het verloop van de bezetting/nood aan renovatie) 

 

• Beslissing: 

 

De VTC machtigt de VMSW de gegevens ter beschikking te stellen aan de stad Gent voor onbeperkte 

duur voor de doeleinden en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging. 
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Machtiging VTC nr. 08/2011 van 20 april 2011 

 

• Onderwerp: 

 

Machtigingsaanvraag van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) tot het 

verkrijgen van persoonsgegevens van landbouwers vanuit het Vlaams Agentschap Landbouw en 

Visserij naar aanleiding van de inning van verplichte bijdragen.  

 

Het VLAM is bevoegd voor de inning van verplichte bijdragen bestemd voor de promotie en 

afzetbevordering van de Vlaamse producten van de sectoren landbouw, tuinbouw en visserij. Met 

het oog op een optimale inning van deze verplichte bijdragen moet VLAM kunnen beschikken over 

de nodige basisinformatie om voor elke bijdrageplichtige het verschuldigde bedrag vast te stellen en 

om de controle van de bijdrageplicht en de bezwaarschriften te verzekeren. Hiertoe wenst het VLAM 

gegevens betreffende landbouwers en hun teelt op te vragen bij het Agentschap voor Landbouw en 

Visserij, dat aangeduid is als de bevoegde instantie voor de identificatie en registratie in het GBCS 

(Geïntegreerd Beheers- en Controlesysteem) van de landbouwers en van de landbouwgronden. 

 

• Gegevens: 

 

VLAM wenst van het Agentschap voor Landbouw en Visserij volgende gegevens te verkrijgen: 

 

Ondernemingsnummer 

Landbouwnummer 

Naam van de landbouwer + rechtsvorm 

Adres van de landbouwer (straat, huisnummer, postcode en gemeente) 

Perceelnummer 

Teelt op het perceel 

Oppervlakte perceel 

Aantal liter melk 

Aantal kilogram botervet 

Naam van de koper van melk/botervet 

Adres van de koper van melk/botervet (straat, huisnummer, postcode en gemeente). 

 

• Beslissing: 

 

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden. 

De VTC machtigt de mededeling van  de persoonsgegevens voor de doeleinden en onder de 

voorwaarden vermeld in de machtiging. 

VLAM heeft de VTC een kopie bezorgd van het door de directie goedgekeurd schriftelijk 

veiligheidsplan.  

 

• Opvolging voorwaarden: 

 

VLAM bezorgde tijdig een kopie van het veiligheidsplan. 
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Machtiging VTC nr. 18/2011 van 20 juli 2011  
 

• Onderwerp: 

 

Machtigingsaanvraag voor de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het 

Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in het 

kader van de uitvoering van het decreet Integraal Waterbeleid.  

 

Het ALV wenst de gegevens ter beschikking te stellen aan de VMM ter uitvoering van hun taken in 

het kader van het kaderdecreet integraal waterbeleid. 

Gebruikers van gronden gelegen in een afgebakend overstromingsgebied hebben recht op een 

vergoeding. Via deze éénmalig uit te keren vergoeding wordt de schade ten gevolge van de 

verhoogde waterberging in het afgebakende overstromingsgebied vergoed. De VMM dient hiertoe 

vooraleer het gebied in te schakelen, dit bekend te maken bij onder meer alle gebruikers door hen 

aangetekend aan te schrijven. 

De VMM wenst gebruikers (landbouwers) van gronden gelegen in een gecontroleerd 

overstromingsgebied via telefoon of sms te verwittigen dat het gebied ingeschakeld zal worden. 

 

• Gegevens: 

 

De mededeling van volgende gegevens wordt gevraagd: 

 

Naam van de gebruiker (landbouwer) 

Adres van de gebruiker (landbouwer) 

Telefoonnummer en/of gsmnummer van de gebruiker (landbouwer) 

 

De VMM wenst de gegevens enkel op te vragen voor de reeds gerealiseerde gecontroleerde 

overstromingsgebieden. Elk jaar kan deze groep eventueel worden uitgebreid na realisatie van een 

nieuw overstromingsgebied. 

 

• Beslissing: 

 

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden. 

De VTC machtigt het ALV de gegevens ter beschikking te stellen voor de doeleinden en onder de 

voorwaarden vermeld in de machtiging. 

De VMM brengt de VTC op de hoogte brengt van de aanstelling van een veiligheidsconsulent tegen 1 

december 2011. 

De VMM bezorgt de VTC een kopie van het schriftelijk en door de directie goedgekeurd 

veiligheidsplan tegen uiterlijk 1 juli 2011. Hierbij moet bijzondere aandacht worden besteed aan de 

logging van het opvragen van de persoonsgegevens. 

 

• Opvolging voorwaarden: 

 

De VMM heeft tijdig een veiligheidsconsulent aangesteld en een kopie van het veiligheidsplan 

bezorgd aan de VTC.  
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Machtiging VTC nr. 20/2011 van 20 juli 2011  
 

• Onderwerp: 

 

Machtigingsaanvraag voor de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het 

Agentschap voor Landbouw en Visserij aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle 

(FANC).  

Het FANC heeft tot opdracht een radiologisch toezichtprogramma van het Belgische grondgebied uit 

te voeren, conform de Europese richtlijnen en de Belgische wetgeving. Dergelijk toezichtprogramma 

vereist staalnames van rivieren, waterlopen, drinkwater, sedimenten, luchtmonsters en ook van 

melk. De controle op melk richt zich op een mogelijk gevoelige vector in geval van radioactieve 

besmetting die snel via het gras in de koeien en vervolgens in de melk terecht komt. Gezien de 

snelheid van de melkdistributie, zou jodium snel door de bevolking worden opgenomen met risico op 

schildklierbestraling.  

Het FANC bepaalt de staalnamestrategie en de staalnameplaatsen. De uitvoering van de staalnames 

voor de regio Vlaanderen wordt in opdracht van het FANC uitgevoerd door het Studiecentrum voor 

Kernenergie (SCK●CEN).  

 

• Gegevens: 

 

Om te komen tot een representatief aantal staalnamepunten, m.n. de melkerijen in Vlaanderen, 

heeft het FANC nood aan een aantal gegevens van het Agentschap voor Landbouw en Visserij: 

 

Ligging melkerij 

Omzet per bedrijf in liter melk per maand 

Naam van de landbouwer die melk levert aan melkerijen 

Adres van de landbouwer 

Exploitatienummer van de landbouwer die levert aan de koper. 

 

 

• Beslissing: 

 

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden. 

De VTC machtigt het Agentschap voor Landbouw en Visserij tot mededeling van de 

persoonsgegevens aan het FANC voor de doeleinden en onder de voorwaarden vermeld in de 

machtiging. 

Het Agentschap voor Landbouw en Visserij bezorgt de VTC een kopie van de kennisgeving aan de 

betrokken melkerijen en landbouwers. 

 

• Opvolging voorwaarden: 

 

Het Agentschap voor Landbouw en Visserij bracht de VTC op de hoogte van de wijze en inhoud van 

de kennisgeving aan de betrokken melkerijen en landbouwers. 
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Machtiging VTC nr. 23/2011 van 20 juli 2011 
 

• Onderwerp: 

 

Machtigingsaanvraag voor de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het 

Agentschap voor Landbouw en Visserij aan het Departement Landbouw en Visserij.  

 

Het Departement Landbouw en Visserij (Departement LV) wenst voor de uitvoering van haar 

wettelijk vastgestelde taken, met name voor taken van beleidsondersteuning en het uitvoeren van 

beleidsanalyses, evaluaties en impactstudies, toegang tot gegevens over landbouwers, afkomstig van 

het Agentschap voor Landbouw en Visserij (Agentschap LV).  

 

• Gegevens: 

 

Het Departement LV wenst de mededeling van volgende gegevens: 

 

identificatiegegevens van landbouwers 

geografische percelenlaag 

pijler-I-gegevens 

het gemeenschappelijk landbouwbeleid voorziet in steun voor landbouwbedrijven. Onder pijler-I-steun valt 

alle rechtstreekse steun. In Vlaanderen betreft dit vooral de bedrijfstoeslag en zoogkoeienpremies. Daarnaast 

zijn er nog een aantal andere steunmaatregelen, zoals zaaizaadsteun en slachtpremie kalveren 

veebeslag en diergegevens 

pijler-II-betalingen en Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)  

het gemeenschappelijk landbouwbeleid voorziet ook steun voor plattelandsontwikkeling. Ook 

landbouwbedrijven kunnen hiervoor steun genieten. Deze steun is voornamelijk VLIF-steun en de steun voor 

agromilieumaatregelen; 

gedetailleerde gegevens over exacte betalingen 

 

 

• Beslissing: 

 

De VTC machtigt het Agentschap voor Landbouw en Visserij de gevraagde gegevens ter beschikking 

te stellen van het Departement voor Landbouw en Visserij, voor de doeleinden en onder de 

voorwaarden vermeld in de machtiging. 

 

 

Machtiging VTC nr. 24/2011 van 20 juli 2011  
 

• Onderwerp: 

 

Machtigingsaanvraag voor de mededeling van persoonsgegevens door het departement Onderwijs 

& Vorming (departement OV) en het agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs & Vorming 

(AKOV) aan de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) van de FOD 

Economie, KMO, Middenstand en Energie in het kader van het luik onderwijsniveau van de Census 

2011 voor Eurostat.  

 

De elektronische mededeling van persoonsgegevens wordt gevraagd om censusstatistieken 

(kubussen) aan te maken voor Eurostat. Conform de verordening Nr. 763/2008 van het Europees 

Parlement en de Raad van 9 juli 2008 betreffende volks- en woningentellingen moeten de Europese 

lidstaten in 2011 een census organiseren. Er moeten een aantal statistieken aan Eurostat geleverd 

worden. 
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Deze aanvraag beoogt het verzamelen van administratieve gegevens die nodig zijn om 

onderwijsvariabelen aan te maken zonder een enquête te organiseren. Gegevens die vroeger via de 

Algemene Socio-economische enquête 2001 werden ingezameld, worden nu indien mogelijk via 

administratieve databanken te verzameld. 

Het is de bedoeling om de onderwijsgegevens uit de Algemene Socio-economische Enquête 2001 up 

te daten voor personen die onderwijs gevolgd hebben in een Vlaamse onderwijsinstelling De 

onderwijsgegevens zullen ook gekoppeld worden met het Rijksregister, dat op zijn beurt gekoppeld 

wordt met volgende databanken:  

- sociale zekerheidsgegevens (Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid); 

- gegevens van de Patrimoniumdocumentatie (kadaster); 

- DBRIS 2 (Database des Redevables de l'Information Statistique); 

- gegevens over het "beroep" afkomstig uit enquêtes bij huishoudens zoals de enquête naar de 

Arbeidskrachten. 

 

• Gegevens: 

 

De mededeling van volgende gegevens wordt gevraagd: 

Voor alle personen die een diploma behaald hebben in een Vlaamse onderwijsinstelling tussen 2001 

en 2010: 

 

Het INSZ-nummer voor elk diploma (periode 2001-2010): bevoegdheid van het sectoraal comité van 

het Rijksregister 

Indien er geen INSZ-nummer voor handen is: 

naam 

voornaam 

geslacht 

geboortedatum 

adres (indien mogelijk) 

 

Diploma's secundair onderwijs (periode 2001-2010) 

getuigschrift eerste graad secundair onderwijs (A- en B-stroom) 

getuigschrift tweede graad secundair onderwijs 

diploma secundair onderwijs (opgesplitst ASO, TSO en KSO) 

getuigschrift BSO of DBSO 

diploma BSO 

getuigschriften 3e jaar van de 3e graad ASO, TSO of KSO 

getuigschriften BuSO (binnen de getuigschriften BuSO opleidingsvorm 4 apart) 

 

Diploma's hoger onderwijs (periode 2001-2010) 

graduaatdiploma's 

licentiaatdiploma's (met inbegrip van ingenieurs en artsen) opgedeeld naar universiteit en hogeschool 

professionele bachelordiploma's 

academische bachelordiploma's opgedeeld naar universiteit en hogeschool 

masterdiploma's opgedeeld naar universiteit of hogeschool 

aanvullende en specialisatie-opleidingen (GAS, GGS, …) 

bachelor-na-bachelordiploma's opgedeeld naar universiteit of hogeschool 

master-na-masterdiploma's opgedeeld naar universiteit of hogeschool 

doctoraten 

 

Erkende buitenlandse diploma's (periode 2001-2010) 

Inschrijvingsgegevens academiejaar 2010-2011 

INSZ-nummer student- 
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nummer administratieve groep 

 

 

 

• Beslissing: 

 

De VTC machtigt het departement Onderwijs & Vorming en het Agentschap voor Kwaliteitszorg in 

Onderwijs & Vorming de gegevens ter beschikking te stellen aan de ADSEI voor de doeleinden en 

onder de voorwaarden vermeld in de machtiging. 

 

 

Machtiging VTC nr. 25/2011 van 20 juli 2011  
 

• Onderwerp: 

 

Machtigingsaanvraag voor de mededeling van persoonsgegevens door het departement Onderwijs 

& Vorming (departement OV) en het agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs & Vorming 

(AKOV) aan de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) van de FOD 

Economie, KMO, Middenstand en Energie in het kader van het luik onderwijsniveau van de Census 

2011 voor nationale doeleinden.  

 

Deze aanvraag beoogt het verzamelen van administratieve gegevens die nodig zijn om 

onderwijsvariabelen aan te maken zonder een enquête te organiseren. Gegevens die vroeger via de 

Algemene Socio-economische enquête 2001 werden ingezameld, probeert men nu indien mogelijk 

via administratieve databanken te verzamelen. 

Het is de bedoeling om de onderwijsgegevens uit de Algemene Socio-economische Enquête 2001 up 

te daten voor personen die onderwijs gevolgd hebben in een Vlaamse onderwijsinstelling. 

De onderwijsgegevens zullen ook gekoppeld worden met het Rijksregister, dat op zijn beurt 

gekoppeld wordt met volgende databanken: 

- sociale zekerheidsgegevens (Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid); 

- gegevens van de Patrimoniumdocumentatie (kadaster); 

- DBRIS 2 (Database des Redevables de l'Information Statistique); 

- gegevens over het "beroep" afkomstig uit enquêtes bij huishoudens zoals de enquête naar 

de Arbeidskrachten. 

 

• Gegevens: 

 

De mededeling van volgende gegevens wordt gevraagd: 

Voor alle personen die een diploma behaald hebben in een Vlaamse onderwijsinstelling tussen 2001 

en 2010: dezelfde gegevens als voor Eurostat (dossier 24/2011) en bijkomend: 

 

Studiegebied of studierichting van de behaalde diploma's (periode 2001-2010) 

Inschrijvingsgegevens academiejaar 2010-2011: adres instelling waar de student les volgt (voor de pendel) 

 

 

 

• Beslissing: 

 

De VTC machtigt het departement Onderwijs & Vorming en het Agentschap voor Kwaliteitszorg in 

Onderwijs & Vorming de gegevens ter beschikking te stellen aan de ADSEI voor de doeleinden en 

onder de voorwaarden vermeld in de machtiging. 
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Machtiging VTC nr. 28/2011 van 20 juli 2011  
 

• Onderwerp: 

 

Machtigingsaanvraag voor de mededeling van persoonsgegevens door het Agentschap voor 

Landbouw en Visserij aan de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) van 

de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.  

 

De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) heeft de verantwoordelijkheid 

voor de nationale statistieken en is ook belast met de productie van Europese statistieken. De 

gegevens van landbouwers worden door het ADSEI zelf opgevraagd aan de hand van de 

landbouwenquêtes, in mei en in oktober.  

Een deel van de ingezamelde gegevens zijn al door het Agentschap voor Landbouw en Visserij 

(Agentschap LV) ingezameld naar aanleiding van de jaarlijkse verzamelvraag in het kader van het 

Geïntegreerd Beheer- en Controlesysteem (GBCS). 

 

• Gegevens: 

 

De ADSEI wenst de mededeling van volgende gegevens: 

 

Identificatie- en contactgegevens van de landbouwers, exploitanten en exploitaties 

landbouwnummer 

ondernemingsnummer 

exploitatienummers 

beslagnummers 

naam en rechtsvorm van de landbouwer/exploitant/exploitaties 

namen van de zaakvoerders 

adres van de landbouwer/exploitant/exploitaties 

taalrol van de landbouwer 

contactgegevens 

deelname aan de verzamelvraag 

 

Perceelsgegevens per landbouwer 

campagnejaar 

landbouwnummer 

referentieoppervlakte van het perceel 

aangegeven oppervlakte van het perceel 

grafische oppervlakte van het perceel 

gewascode en gewasnaam 

gespecialiseerde productiemethode 

 

 

• Beslissing: 

 

De VTC machtigt de ADSEI de persoonsgegevens te verkrijgen voor de doeleinden en onder de 

voorwaarden vermeld in de machtiging. 

De ADSEI bezorgt de VTC een kopie van de kennisgeving aan de betrokken landbouwers. 

 

• Opvolging voorwaarden: 

 

De ADSEI heeft de VTC de nodige informatie omtrent de kennisgeving bezorgd. 
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Machtiging VTC nr. 35/2011 van 16 november 2011  
 

• Onderwerp: 

 

Machtigingsaanvraag van het Departement Landbouw en Visserij om identificatiegegevens van 

landbouwers te verkrijgen van het Agentschap voor Landbouw en Visserij in het kader van een 

gebruikersonderzoek naar communicatiekanalen. 

 

Het Departement Landbouw en Visserij werd door de VTC gemachtigd (machtiging nr. 23/2011) om 

de identificatiegegevens van de landbouwers te verkrijgen van het Agentschap voor Landbouw en 

Visserij voor de uitvoering van haar wettelijk vastgestelde taken, met name voor taken van 

beleidsondersteuning en het uitvoeren van beleidsanalyses, evaluaties en impactstudies, toegang tot 

gegevens over landbouwers. 

Met onderhavige aanvraag wenst het departement gebruik te maken van de identificatiegegevens 

van landbouwers voor haar reglementaire opdracht inzake communicatie. Het gaat om volgende 

identificatiegegevens: voornaam, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, type bedrijf. 

Het Departement Landbouw en Visserij wenst een beroep te doen op een externe verwerker, TNS 

DIMARSO, voor het uitvoeren van onderzoeken inzake communicatie.   

 

• Gegevens: 

 

Het departement Landbouw en Visserij wenst van het Agentschap voor Landbouw en Visserij 

volgende identificatiegegevens van de landbouwers te krijgen: 

 

voornaam 

naam 

adres 

e-mailadres 

telefoonnummer 

type bedrijf 

 

 

Deze identificatiegegevens zijn noodzakelijk om de landbouwers te contacteren in het kader van 

informatieverstrekking of voor klantenbevragingen en gebruikersonderzoeken.  

 

• Beslissing: 

 

De VTC machtigt het Agentschap voor Landbouw en Visserij de gevraagde gegevens ter beschikking 

te stellen van het Departement Landbouw en Visserij, voor de doeleinden en onder de voorwaarden 

vermeld in de machtiging. 

De VTC vraagt dat de overeenkomst tussen TNS Dimarso en het Departement Landbouw en Visserij 

als volgt wordt aangevuld: “TNS Dimarso aanvaardt dat de Klant of een door hem aangeduide derde 

kan controleren dat de persoonlijke gegevens die werden bezorgd door de Klant wel degelijk werden 

vernietigd na de gepaste instructie en/of afloop of beëindiging van deze overeenkomst. Dergelijke 

controle kan uitgevoerd worden tot 3 maanden na de gepaste instructie en/of afloop of beëindiging 

van deze overeenkomst”. 

 

• Opvolging voorwaarden: 

 

De overeenkomst tussen het Departement Landbouw en Visserij en TNS Dimarso werd aangepast 

conform het voorstel van de VTC.  
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Machtiging VTC nr. 37/2011 van 14 december 2011 
 

• Onderwerp: 

 

Machtigingsaanvraag voor het mededelen van persoonsgegevens van kandidaat sociale huurders 

door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen nv (VMSW) aan het agentschap Wonen 

Vlaanderen en omgekeerd.  

 

Deze machtigingsaanvraag betreft een vraag tot het meedelen van elektronische persoonsgegevens 

die worden uitgewisseld tussen entiteiten in het beleidsveld wonen: Sociale 

Huisvestingsmaatschappijen, de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en het 

agentschap Wonen Vlaanderen, met het oog op de uitvoering van het besluit van de Vlaamse 

Regering van 30 september 2011 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders 

(besluit huurpremie genoemd). 

 

De betrokken instanties willen het besluit huurpremie implementeren op een wijze waarbij maximaal 

gebruik wordt gemaakt van bestaande informatie om de huurpremie met een minimum aan 

administratieve lasten toe te kennen aan de kandidaat-huurders die vijf jaar of langer wachten op de 

toewijzing van een sociale woning. 

 

De potentieel rechthebbenden van het stelsel "huurpremie" zijn allen kandidaat-huurders bij sociale 

huisvestingsmaatschappijen. Hun potentieel recht ontstaat dus omdat ze wachtende zijn op de 

toewijzing van een sociale woning door de sociale huisvestingsmaatschappij in hun 

domiciliegemeente. Het agentschap Wonen Vlaanderen zal onderzoeken of deze kanidaat-huurders 

voldoen aan de bijkomende voorwaarden die het besluit oplegt en desgevallend beslissen om een 

huurpremie toe te kennen. 

 

• Gegevens: 

 

Gegevens van de SHM die door de VMSW gegeven worden aan het agentschap Wonen Vlaanderen
2
: 

Dossiergegevens 

De code van de SHM waar KH het langst ingeschreven is 

De code van domiciliemaatschappij waar KH ingeschreven is 

De code van andere SHM waar de KH ook ingeschreven is 

 

De data waarop de KH ingeschreven is bij domiciliemaatschappijen 

 

Identificatiegegevens 

Voornaam KH 

Achternaam KH 

Geboortedatum KH 

Identificatienummer van de sociale zekerheid van de KH 

Het adres van de KH 

 

                                                           
2
 SHM = sociale huisvestingsmaatschappij; 

KH = kandidaat-huurder. 
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Inkomensgegevens 

SHM vraagt de documenten inkomen op bij de KH en voert dan de berekening uit zoals voorzien in het 

kaderbesluit sociale huur, evenals de indexering van het inkomen.  

SHM kan ook rechtstreeks inkomen opvragen bij FOD Financiën (via toepassing VMSW) 

 

Van alle gezinsleden van de KH  

de voornaam  

de achternaam 

de geboortedatum 

 

 

Gegevens die door het agentschap Wonen Vlaanderen en de SHM worden doorgegeven aan de 

VMSW: 

 

Gegevens voor de behandeling, de uitbetaling en de eventuele opschorting of stopzetting van de 

tegemoetkoming: 

- behandeling 

- opschorting: kan gebeuren omwille van verschillende redenen, voorzien in het besluit “Huurpremie”:  

1) indien private huurwoning ongeschikt blijkt => opschorting tot R verhuist naar conforme woning 

2) bij verhuisbeweging waardoor R niet meer in een domiciliemaatschappij is ingeschreven 

- stopzetting: eveneens verschillende redenen: 

1) na toewijzing van een sociale huurwoning 

2) na schrapping uit het inschrijvingsregister van de domiciliemaatschappij 

3) indien schorsing > drie maanden (met toepassing van art. 8, §3) 

4) bij weigering van een gepaste sociale woning 

5) wanneer R een eigendom verwerft 

6) van zodra het inkomen bij de jongste actualisatie hoger blijkt te zijn dan het maximumbedrag 

7) als de huurprijs na een verhuizing hoger blijkt te zijn dan de maximumhuurprijs voorzien in het besluit . 

 

Gegevens die door het agentschap Wonen Vlaanderen worden doorgegeven aan de SHM via de 

VMSW: 
 

Toekenning huurpremie 

Stopzetting huurpremie 

Opschorting huurpremie 

Informatie adreswijziging 

 

 

Gegevens die door de SHM via de VMSW worden doorgegeven aan het agentschap Wonen 

Vlaanderen: 

 

Nieuwe potentieel rechthebbende 

De actuele gegevens zoals vermeld onder punt a die voortvloeien uit de tweejaarlijkse actualisatie van de KH 

Alle informatie die de status van de rechthebbende wijzigt en aanleiding geeft tot stopzetting of opschorting 

van de huurpremie. 
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• Beslissing 

 

De VTC machtigt de SHM, de VMSW en het agentschap Wonen Vlaanderen om de in de aanvraag 

vermelde gegevens aan elkaar mede te delen voor de doeleinden en onder de voorwaarden vermeld 

in de machtiging en mits inachtneming van de voorwaarden die opgelegd werden in de reeds 

verleende machtigingen. 
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2. Uitbouw van de opdracht inzake advies en de aanbeveling 
 

Adviesvragen inzake wetgeving 
 

In 2011 werden de eerste  adviesvragen inzake wetgeving ingediend. 

 

 

Advies VTC 01/2011 van 23 februari 2011 
 

• Onderwerp 

 

Advies inzake het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het 

decreet van 8 mei 2009 betreffende het Centraal Referentieadressenbestand. 

 

Het betreft de vraag die de minister-president van de Vlaamse Regering in opdracht van de Vlaamse 

Regering heeft gesteld aan de VTC. Het gaat over de elektronische mededeling van volledige 

adresgegevens.  

Het uitvoeringsbesluit betreft in het bijzonder de aanmaak door de gemeenten van de 

adrescomponent en het verplicht gebruik van het CRAB.  

 

Het CRAB werd door het CRABdecreet aangeduid als de authentieke geografische gegevensbron voor 

adressen op het grondgebied van het Vlaamse Gewest. Het uitvoeringsbesluit bepaalt dat dit geldt 

vanaf 1 juni 2011.  

Het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) wordt als beheersinstantie 

aangeduid.  

 

In het dossier werd een ontwerp van ministerieel besluit tot vaststelling van de CRABspecificaties 

opgenomen, dit conform het decreet op voorstel van de stuurgroep GDI-Vlaanderen. 

 

• Advies 

 

De VTC heeft, na afstemming met de CBPL, een gunstig advies gegeven voor het uitvoeringsbesluit 

omdat de adresgegevens als zodanig in deze context geen persoonsgegevens zijn.  

Zij maakt echter de bedenking dat er wel een privacyprobleem kan ontstaan door deze neutrale 

adres- en positiegegevens te koppelen met persoonsgegevens.  

Er moet dus specifiek over gewaakt worden dat op zich neutrale geografische en objectgegevens niet 

onvoorwaardelijk mogen gekoppeld worden aan persoonsgegevens. 

 

 

Advies VTC 02/2011 van 16 november 2011 
 

• Onderwerp 

 

Advies inzake het voorontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 8 mei 2009 

betreffende het Centraal Referentieadressenbestand. 

 

Het betreft de vraag die de minister-president van de Vlaamse Regering in opdracht van de Vlaamse 

Regering op 13 oktober 2011 heeft gesteld aan de VTC.  
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Het voorontwerp van decreet is gedeeltelijk een antwoord op het advies van de VTC nr. 01/2011. In 

dit advies werd aangegeven dat adresgegevens niet altijd als persoonsgegevens moeten worden 

beschouwd. Deze nuancering bood volgens de Vlaamse Regering ruimte voor het meer 

laagdrempelig maken van de toegang en dus het vlotter gebruik van het CRAB als authentieke 

geografische gegevensbron voor adressen zodat een wijziging van het CRAB-decreet aangewezen 

was. 

 

De VTC onderzocht in het bijzonder de volgende artikelen: 

- Artikel 6 CRABdecreet: bij nieuwe adresseerbare objecten wordt het advies van de VTC 

ingewonnen; 

- Artikel 10 CRABdecreet: bij nieuwe adrescomponenten wordt het advies van de VTC 

ingewonnen; 

- Artikel 18, eerste lid, CRABdecreet: de draagwijdte van de aanduiding van het CRAB als 

authentieke geografische gegevensbron;  

- Artikel 19 CRABdecreet: de gelijkschakeling van de identificatoren van adresseerbare 

objecten met de andere adrescomponenten. 

 

• Advies 

 

De VTC geeft een gunstig advies voor het ontwerpdecreet omdat de adresgegevens als zodanig in 

deze context geen persoonsgegevens zijn.  

Zij herhaalt echter de bedenking die in haar advies nr. 1/2011 gemaakt is. 

 

 

Advies VTC 03/2011 van 14 december 2011 
 

• Onderwerp 

 

Advies inzake het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2011 tot instelling van een 

tegemoetkoming voor kandidaat-huurders 

 

Het betreft de vraag die de heer Hugo Beersmans, administrateur-generaal van het agentschap 

Wonen-Vlaanderen, heeft gesteld aan de VTC. 

De aanleiding  was een vraag van het agentschap naar de conformiteit met de principes van de 

bescherming van persoonsgegevens van de toestemming die in het besluit gevraagd wordt van de 

kandidaat-huurder met betrekking tot het doorgeven van diens gegevens. 

De adviesvraag betrof het hele besluit en in het bijzonder de bepalingen rond deze toestemming 

vermeld in artikel 5, tweede lid, 5°, en artikel 6, §3, tweede lid. 

 

De regeling houdt in dat gezinnen met een heel laag inkomen die al vijf jaar of langer wachten op een 

sociale woning en in een private huurwoning wonen een maandelijkse tegemoetkoming krijgen. 

Wanneer men als kandidaat-huurder in aanmerking komt, krijgt men een invulformulier toegestuurd. 

 

• Advies 

 

De VTC adviseert dat de volgende bepalingen van het besluit worden aangepast: 

 

- Artikel 5, eerste lid: de daar vermelde toestemming om gegevens bij andere instanties te 

gaan raadplegen is geen vrije toestemming zoals verwoord in de privacywet, zodat er in het 

kader van een machtigingsaanvraag moet beoordeeld worden of de mededeling van de 

gevraagde gegevens aanvaardbaar is; 
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- Artikel 5, tweede lid, 5°: de bepaling waardoor de indiener van het formulier automatisch de 

toestemming geeft om zijn identiteit mee te delen aan het OCMW kan best geschrapt 

worden en geregeld worden door het aanvragen van een machtiging; 

- Artikel 6, §3, tweede lid: moet aangevuld worden met het voorbehoud dat voorafgaand de 

nodige machtigingen van de VTC en CBPL moeten zijn verleend. 

 

 

Andere formele adviesvragen 
 

VTC/A/2011/1 

Vraag van het Agentschap Inspectie RWO  

 

Er werd gevraagd of de uitbreiding van de raadplegingsmogelijkheden van de arrestendatabank van 

het Agentschap Inspectie RWO via het internet voor andere ambtenaren en externe 

handhavingspartners mogelijk was zonder dat de gerechtelijke uitspraken worden geanonimiseerd. 

 

VTC/A/2011/2 

Vraag van de stafdienst van het departement Bestuurszaken 

 

Deze vraag betrof de gegevensstroom bij de toekenning van overheidsopdrachten, in het bijzonder in 

het kader van e-procurement. De gegevens gaan van het gebruikersbeheer van de behandelende 

personeelsleden naar het ‘contractmanagementsysteem’ waar alle overheidsopdrachten 

geregistreerd, opgevolgd en beheerd worden, dit om die personeelsleden toegangsrechten te geven 

tot bepaalde dossiers. 

 

VTC/A/2011/3 

Vraag van de vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel  

 

Er werd gevraagd om de samenwerkingsovereenkomst tussen de vzw Sociale Dienst voor het Vlaams 

Overheidspersoneel en de vzw Gepensioneerdenvereniging voor het Vlaams Overheidspersoneel na 

te kijken. Deze overeenkomst regelt het gebruik van contactgegevens van gepensioneerde 

personeelsleden. 

 

 

Adviezen en aanbevelingen op eigen initiatief 

 

Er werden geen adviezen of aanbevelingen “op eigen initiatief” geformuleerd in 2011. De Vlaamse 

Toezichtcommissie heeft zelf wel contact opgenomen met de betrokken instantie bij twee 

regelgevingsprojecten en met deze afgesproken dat een advies van de Toezichtcommissie zou 

gevraagd worden na de principiële goedkeuring van de ontwerpreglementering. 
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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; 

- machtiging aanvragen: uitleg over de procedure en de voorwaarden; 

- advies aanvragen: uitleg over de procedure en de voorwaarden; 

- informatie aanvragen; 

- wetgeving; 

- documenten: over de werking van de VTC  waaronder het huishoudelijk reglement, het 

jaarverslag en het bestuursplan,  formulieren en documenten over veiligheid; 

- beslissingen: alle beslissingen van de Vlaamse Toezichtcommissie; 

- links; 

- contactgegevens; 

- vacatures. 

De website werd in 2011 aangepast en aangevuld met een FAQ-rubriek. 

 

Bijstand bij samenstelling dossier 
 

Er werd in 2011 in een dertigtal vergaderingen overleg gepleegd omtrent in te dienen 

machtigingsaanvragen. 

 

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 2011 deelgenomen aan de volgende studiedagen en 

conferenties: 

- Conference: Computers, Privacy & Data Protection: “European Data Protection: In Good 

Health?” 

- “Recent Developments & Legal Skills Training in ICT and Media Law” - ICRI 

- “De elektronische overheid anno 2011: stand van zaken en toekomstperspectieven van e-

government in België” - Instituut voor de overheid  

- Conference: “Aligning privacy accountablity with your business strategy” 

- International Conference: “Trust in the Information Society”. ICRI 

- Studienamiddag: “Cybersurveillance” – CBPL 

- Derde Staten-Generaal “Vlaanderen Geoland” – Instituut voor de overheid – Spatialist 

- International Conference of Data Protection Authorities of Federal and Regional States in 

Zurich 
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4. Uitbouw van een proactief communicatiebeleid 
 

Informatiesessies 
 

 

Begin 2011 had een overleg plaats met de afgevaardigden van de Vereniging van Vlaamse Provincies 

(VVP). 

 

In maart 2011 werd door de VVSG en de Vlaamse Toezichtcommissie een “Ronde van Vlaanderen” 

georganiseerd in de vijf Vlaamse provincies voor afgevaardigden van steden en gemeenten. De 

presentatie die werd gegeven staat met notities op de website van de Vlaamse Toezichtcommissie. 

 

Er is overleg geweest met verschillende beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. 

 

Verder heeft de VTC nog deelgenomen aan: 

- het VICTOR-debat in Mechelen op 1 juni 2011; 

- de personeelsdag van de stad Gent op 6 oktober 2011; 

- de dag van de informatieveiligheid van de gemeente Nazareth op 8 november 2011. 
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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 2011 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 doorgestuurd wanneer 

deze bevoegd waren en omgekeerd. 

 

Het secretariaat van de Vlaamse Toezichtcommissie heeft toegang tot het 

documentmanagementsysteem van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer. 

 

Naar aanleiding van de ingediende machtigingsaanvragen werd steeds contact genomen met de 

aanvrager en andere bij de aanvraag betrokken partijen. 

 

Door het administratief onderbrengen van het secretariaat van de Vlaamse Toezichtcommissie bij de 

Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE) werd de samenwerking en in het bijzonder de 

kennisuitwisseling met deze cel sterk gestimuleerd. 

 

De Vlaamse Toezichtcommissie heeft over het thema datawarehousing een gezamenlijke 

informatiesessie georganiseerd voor Vlaamse Toezichtcommissie, CORVE en de Commissie voor de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

 

De Vlaamse Toezichtcommissie heeft contact gehad met de VVSG in het begin van het jaar bij de 

informatieronde, in het kader van het zoeken naar een gezamenlijke aanpak van de 

informatieveiligheid in de gemeenten en voor het opstellen van FAQrubrieken op de websites van de 

Vlaamse toezichtcommissie en de CBPL die tegemoetkomen aan de vragen van de gemeenten. Er is 

ook samenwerking geweest met een paar individuele gemeenten, namelijk met de stad Gent en de 

gemeente Nazareth. 

Ook met de VVP is er overleg geweest over de aanwijzingen van de provinciale 

veiligheidsconsulenten en de inventarisatie van de noodzakelijke machtigingen voor de elektronische 

mededeling van persoonsgegevens met het oog op de regularisatie van de bestaande toestand. 
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6. Uitbouw van toezicht 
 

De Vlaamse Toezichtcommissie heeft in 2011 systematisch de in de machtigingen opgelegde 

voorwaarden, die vooral betrekking hebben op de informatieveiligheid, opgevolgd. 

 

Er werd gewerkt aan het toekennen van de nodige toezichtbevoegdheden door de Vlaamse 

Toezichtcommissie. Hierover meer onder het hoofdstuk “Knelpunten”. 
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IN CIJFERS 
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KNELPUNTEN 
 

KNELPUNTEN REEDS AANGEHAALD IN HET JAARVERSLAG 2010: 

Vraag naar overgangsbepalingen bestaande overdrachten persoonsgegevens 
 

Op 23 maart 2010 werd aan de Vlaamse minister, bevoegd voor Bestuurszaken, een voorontwerp 

van besluit bezorgd tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 houdende 

de uitvoering van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke 

gegevensverkeer. 

Het opzet van dit voorontwerp is het creëren van een overgangstermijn voor de overdrachten van 

persoonsgegevens die reeds bestonden op het moment van inwerkingtreding van het e-govdecreet. 

Zonder overgangsbepaling zijn alle door het decreet bedoelde instanties verplicht om hun bestaande 

gegevensuitwisselingen conform artikel 8 van het e-govdecreet uit te voeren. Het is onmogelijk voor 

al deze instanties, die ook nog ingelicht moesten worden over deze nieuwe wetgeving, om 

onmiddellijk de nodige machtigingen aan te vragen en eveneens onmogelijk voor de Vlaamse 

Toezichtcommissie om deze allemaal tegelijk te behandelen binnen de decretale termijn. Hierdoor 

ontstaat het risico dat bestuurd wordt op basis van onrechtmatig verkregen informatie wat een 

rechtsonzekere situatie schept. 

Bij brief van 7 oktober 2010 heeft de Vlaamse Toezichtcommissie bij de bevoegde Vlaamse minister 

aangedrongen op een positieve reactie op dit voorstel. “ 

 

RESULTAAT IN 2011 

 

Het probleem werd nogmaals vermeld door de voorzitter van de Vlaamse Toezichtcommissie in het 

Vlaams Parlement, Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur,  

Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme. Het spreekt voor zich dat de ontwerptekst zal moeten 

worden aangepast aangezien de daarin voorgestelde datum overschreden is.  

 

Er zal moeten geëvalueerd worden welke overgangstermijn nog aanvaardbaar is, aangezien er in de 

praktijk al een regularisatietermijn van twee jaar is verstreken en slechts een deel van de stromen 

van persoonsgegevens gemachtigd zijn. Niettemin wil de Vlaamse Toezichtcommissie de Vlaamse 

overheid en de lokale overheden nog de nodige kansen geven om zich in regel te stellen. 

 

Decretale omkadering voor de Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE) om op te 

treden als dienstenintegrator  
 

Bij de definitieve goedkeuring van de twee uitvoeringsbesluiten van het e-govdecreet heeft de 

Vlaamse Regering beslist om de Vlaamse minister, bevoegd voor het e-government, te gelasten voor 

een decretale omkadering te zorgen conform de opmerkingen van de Commissie voor de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Deze heeft opgemerkt dat er wel een wettelijk kader 

was voor de andere dienstenintegratoren of “kruispuntbanken” zoals de Kruispuntbank Sociale 

Zekerheid(KSZ) en het e-healthplatform.  

Bij gebreke aan decretale omkadering werd CORVE niet aanvaard door de Vlaamse 

Toezichtcommissie als Trusted Third Party (TTP) in het kader van een machtigingsaanvraag van de 

Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG). 

 

De Vlaamse Toezichtcommissie heeft bij brief van 23 november 2010 bij de bevoegde Vlaamse 

minister aangedrongen op deze decretale grondslag. Deze decretale noodzaak is een toepassing van 
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het grondwettelijk beginsel van artikel 22 van de Grondwet. Dit artikel stelt dat de bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer wordt gegarandeerd door de wet.  

 

In december 2010 was er een interkabinettenwerkgroep omtrent het ontwerp van decreet waarbij 

CORVE als dienstenintegrator wordt aangeduid. Het ontwerp van decreet is gebaseerd op de teksten 

voor de wettelijke basis van KSZ en Fedict als dienstenintegratoren.”  

 

RESULTAAT IN 2011 

 

Op vrijdag 16 december 2011 heeft de Vlaamse Regering het voorontwerp van het decreet over de 

oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator principieel goedgekeurd. De Vlaamse 

Dienstenintegrator (VDI) zal zorgen voor de ontsluiting van Vlaamse en federale authentieke 

gegevensbronnen (bijvoorbeeld het Rijksregister) naar de Vlaamse overheid en naar lokale 

overheden. De VDI zal ook zorgen voor het elektronische gebruikers- en toegangsbeheer voor de 

toegang tot deze informatie. De goedkeuring werd gegeven, na advies van de Commissie voor de 

Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer en van de Vlaamse adviesraad voor Bestuurszaken. Het 

advies van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer werd niet op alle 

punten gevolgd.  

 

In twee machtigingen van de VTC in 2011, nr. 4/2011 en 5/2011 inzake de leer- en 

ervaringsbewijzendatabank (LED), werd de geldigheidstermijn gekoppeld aan de voorwaarde dat er 

een decretale omkadering zou zijn voor CORVE als VDI. Intussen werd op basis van de vermelde 

principiële goedkeuring een beperkte verlenging van deze termijn toegestaan. 

 

Het ontwerp van decreet werd op 4 juli 2012 in de plenaire zitting van het Vlaams Parlement 

aangenomen. 

 

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 egov-decreet).  

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 Federale Overheid zijn.  

Wordt de gegevensbron beheerd door een Vlaamse overheidsinstantie, dan behoort de 

gegevensuitwisseling tot de bevoegdheid van de Vlaamse Toezichtcommissie.  

Gaat het om persoonsgegevens die over de gemeenschappen of gewesten heen worden 

uitgewisseld, dan moet per stroom bekeken worden welke commissie bevoegd is. Ook hier is het 

criterium welke instantie de gegevensbron beheert. Omdat dit kan leiden tot een zeer ingewikkelde 

beslissingsconstructie is samenwerking en overleg met de CBPL en haar sectorale comités 

noodzakelijk. Er zal geval per geval moeten geoordeeld worden. In bepaalde gevallen kan beslist 

worden, dat op basis van het specialiteitsbeginsel de bevoegdheid om te oordelen over het gehele 

dossier wordt overgelaten aan de Vlaamse Toezichtcommissie of het bevoegde sectoraal comité. 

 

Op het principe welke instantie de gegevensbron beheert, zijn een aantal uitzonderingen. Deze 

uitzonderingen worden bepaald door de specifieke aard van bepaalde gegevens.  

 

Een eerste uitzondering betreft de sociale zekerheid.  

Het sectoraal comité sociale zekerheid en gezondheid, afdeling sociale zekerheid, is bevoegd voor: 
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- de gegevensstromen afkomstig van de instellingen van de sociale zekerheid als gedefinieerd 

in artikel 2, eerste lid, 2° van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie 

van een kruispuntbank van de sociale zekerheid (KSZ-wet): de openbare instellingen van 

sociale zekerheid, zoals onder meer rijksdienst voor arbeidsvoorziening, rijksinstituut voor 

ziekte- en invaliditeitsverzekering, rijksdienst voor pensioenen, de meewerkende instellingen 

van sociale zekerheid, zoals onder meer kinderbijslagfondsen, ziekenfondsen en OCMW’s ; 

 

- de gegevensstromen afkomstig van instellingen die behoren tot het uitgebreid netwerk van 

de sociale zekerheid, die krachtens artikel 18 van de KSZ-wet en met toepassing van het 

Koninklijk Besluit van 16 januari 2002 tot uitbreiding van het netwerk van de sociale 

zekerheid tot sommige overheidsdiensten en openbare instellingen van de Gemeenschappen 

en Gewesten, zijn opgenomen in het netwerk van de sociale zekerheid. 

Deze regeling geldt echter van voor de oprichting van de Vlaamse Toezichtcommissie en 

heeft tot gevolg dan in bepaalde gevallen meer dan een comité bevoegd zal zijn. Het is dan 

ook aangewezen voornoemd koninklijk besluit aan te passen, zodat de Vlaamse 

Toezichtcommissie bevoegd wordt voor deze gegevensstromen. 

 

Een tweede uitzondering omwille van de specifieke aard van de gegevens zijn de gegevens uit het 

Rijksregister en het gebruik van het rijksregisternummer. De bevoegdheid te beslissen over de 

overdracht van deze gegevens behoort tot het Sectoraal Comité Rijksregister.  

 

Een derde uitzondering betreft de gegevens die de gezondheid betreffen.  

Het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en de Gezondheid, afdeling Gezondheid, is bevoegd 

voor de gegevensuitwisseling van gezondheidsgegevens, ongeacht welke instantie de gegevensbron, 

waarvan de gegevens afkomstig zijn, beheert. Deze bevoegdheidsverdeling is ingegeven door het 

gevoelige karakter van de gegevens die de gezondheid betreffen.  

Het egov-decreet heeft een aantal decreten gewijzigd m.b.t. de bepalingen waarbij de bevoegdheid 

van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer of van een bij decreet 

opgericht toezichtorgaan, wordt overgeheveld naar de Vlaamse Toezichtcommissie (of een kamer 

binnen de Vlaamse Toezichtcommissie). Het gaat om volgende decreten: 

-  decreet van 21 november 2003 het preventieve gezondheidsbeleid, 

-  decreet van 3 maart 2004 de eerstelijnsgezondheidszorg,  

-  decreet van 16 juni 2006 betreffende het gezondheidsinformatiesysteem. 

Voor de gegevensuitwisseling in het kader van deze decreten is de Vlaamse Toezichtcommissie 

bevoegd op basis van het beginsel lex specialis derogat legi generali.  

Op deze regel dient echter een uitzondering gemaakt te worden in het geval de gegevensuitwisseling 

verloopt via het eHealth-platform. In dat geval behoort de gegevensuitwisseling tot de bevoegdheid 

van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en de Gezondheid, afdeling Gezondheid.  

 

De voorzitter speelt een belangrijke rol in de samenwerking en het afsprakenkader tussen de 

Vlaamse Toezichtcommissie en de CBPL en haar sectorale comités, zodat in de praktijk een snelle en 

efficiënte afhandeling van dossiers kan gegarandeerd worden.” 

 

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 
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fungeert, naar de sectorale comité’s 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. 

 

 

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, is 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 VTC de mogelijkheid geboden om het e-govdecreet aan te vullen met toezichtsbepalingen. Er 

werden door de VTC ontwerpbepalingen opgesteld die als amendement zouden toegevoegd worden 

aan het ontwerp van VDI-decreet, wat uiteindelijk niet is gebeurd. 

 

NIEUW KNELPUNT VASTGESTELD OP BASIS VAN DE WERKING IN 2011 
 

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 gemeenten. 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. 
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