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

Bevoegdheden en taken van de Vlaamse Toezichtcommissie volgens het
e-govdecreet
ART. 11, §1
“De toezichtcommissie verleent, op verzoek of op eigen initiatief, advies aan het Vlaams Parlement,
de Vlaamse Regering, de instanties en belanghebbenden over de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer in het kader van dit decreet en de uitvoeringsbepalingen ervan.
De toezichtcommissie verleent in overeenstemming met artikel 8 machtigingen voor de elektronische
mededeling van persoonsgegevens binnen zestig dagen na de aanvraag en mits alle daartoe
noodzakelijke gegevens aan de toezichtcommissie zijn meegedeeld. De machtigingen die de
toezichtcommissie verleent, zijn openbaar.
De toezichtcommissie brengt jaarlijks bij het Vlaams Parlement schriftelijk verslag uit over de
vervulling van haar opdrachten gedurende het voorbije jaar, met inbegrip van aanbevelingen voor de
toepassing van dit decreet. Het verslag van de toezichtcommissie wordt door het Vlaams Parlement
openbaar gemaakt.
De voorzitter van de toezichtcommissie kan al dan niet op eigen verzoek op elk moment door het
Vlaams Parlement worden gehoord.”
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ART. 8
“De elektronische mededeling van persoonsgegevens door een instantie vereist een machtiging van
de toezichtcommissie of van een kamer van de toezichtcommissie als vermeld in artikel 10, § 1, tenzij
de elektronische mededeling van die gegevens al onderworpen is aan een machtiging van een ander
sectoraal comité, opgericht binnen de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer.
Voor ze haar machtiging geeft, gaat de toezichtcommissie na of de elektronische mededeling in
overeenstemming is met de privacywet, dit decreet en de uitvoeringsmaatregelen ervan en met de
reglementaire bepalingen met het oog waarop de mededeling gewenst wordt. De toezichtcommissie
kan in haar machtiging de wijze van elektronische mededeling en de voorwaarden voor de
elektronische mededeling bepalen.”
Bij decreet van 6 december 2013 (decreet houdende wijziging van het decreet van 18 juli 2008
betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, wat de vaststelling van de toezicht- en
handhavingsbevoegdheden van de Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke
gegevensverkeer betreft) werd aan de Vlaamse Toezichtcommissie de bevoegdheid verleend om de
aanpassing, opschorting of stopzetting bevelen van de elektronische mededeling van
persoonsgegevens waarvoor op grond van dit decreet een machtiging moet worden verleend, en die
zonder machtiging gedaan wordt of die niet conform de voorwaarden of de termen van een
machtiging uitgevoerd wordt. Het decreet werd gepubliceerd op 14 januari 2014 en is in werking
getreden op 24 januari 2014. Dit zijn de nieuwe bepalingen:

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

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

Bestuursplan van de Vlaamse Toezichtcommissie
Het bestuursplan van de Vlaamse Toezichtcommissie werd door de leden van de Vlaamse
Toezichtcommissie goedgekeurd op de vergadering van 17 november 2010.
Bij het uitschrijven van het bestuursplan waarin volgens het klassiek stramien de visie, de missie, de
strategische en operationele doelstellingen worden aangegeven, is de Vlaamse Toezichtcommissie
uitgegaan van de wettelijke en reglementaire bepalingen die aan de grondslag liggen van haar
bestaan. U kan het bestuursplan vinden op de website van de Vlaamse Toezichtcommissie.
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Missie en visie
VISIE
De Vlaamse Toezichtcommissie wil garanties bieden aan de burgers voor een veilige
verwerking van persoonsgegevens door de Vlaamse overheidsinstanties, met respect
voor de persoonlijke levenssfeer.

MISSIE
De Vlaamse Toezichtcommissie wil een toezicht houden op alle huidige
gegevensverwerkingen binnen de Vlaamse overheidsinstanties.
Hiertoe wil zij al deze stromen gemachtigd zien, zodat de Vlaamse overheidsinstanties
aan de burger het vertrouwen in het behoud van vrijwaring van zijn fundamentele
rechten kunnen garanderen.

Een goede taakverdeling en samenwerking met de Commissie voor de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer en haar sectorale comités is onontbeerlijk voor een kwaliteitsvolle
dienstverlening. Bovendien hebben deze laatste een uitgebreide beschikbare know how, die de
Vlaamse Toezichtcommissie kan benutten bij het uitbouwen van haar eigen specialisatie.

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

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


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



verlenen van adviezen en aanbevelingen



behandelen van informatievragen van burgers en ondernemingen



jaarlijks verslag uitbrengen bij het Vlaams Parlement
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permanente, structurele samenwerking met de Commissie voor de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer en, via de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer, met haar sectorale comités



verrichten van toezicht, gericht op permanente verbetering.

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


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



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



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



een transparante organisatie: zowel over de inhoudelijke aspecten als over de interne
werking, ten aanzien van Vlaams parlement en de Vlaamse overheidsinstellingen, de
Vlaamse provincies en de Vlaamse gemeenten



een betrouwbare partner: samenwerking met de stakeholders, gericht op voldoende
bekendheid en goede samenwerking, met gebruik van bestaande samenwerkingsverbanden



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

Samenstelling van de Vlaamse Toezichtcommissie in 2014
Voorzitter
Dhr. Willem Debeuckelaere

Voorzitter van de Commissie voor de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer

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

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

Plaatsvervangende leden
Dhr. Dirk Van Der Kelen
Dhr. Ivan Vandermeersch
Dhr. Gert Vermeulen
Dhr. Frankie Schram
Dhr. Serge Vermeir
Dhr. Marc Vael

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Jurist
Informaticus
Beroepservaring persoonsgegevens
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Samenstelling van het secretariaat in 2014
Mevr. Caroline Vernaillen
Mevr. Anne Teughels

Adviseur
Adviseur

8

9

10

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

Bevoegdheidsafbakening tussen de Vlaamse Toezichtcommissie en de Commissie voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer en haar sectorale comités
Het principe van de regels inzake de bevoegdheidsverdeling tussen de Vlaamse Toezichtcommissie
en de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL) vertrekt van de
gegevensbron (artikel 8 van het e-govdecreet).
Wordt de gegevensbron beheerd door een federale overheidsinstantie, dan behoort de
gegevensuitwisseling tot de bevoegdheid van het bevoegde sectorale comité binnen de CBPL. Dit zal
in vele gevallen het Sectoraal comité voor de Federale Overheid zijn.
Wordt de gegevensbron beheerd door een Vlaamse overheidsinstantie, dan behoort de
gegevensuitwisseling tot de bevoegdheid van de Vlaamse Toezichtcommissie.
Op het principe welke instantie de gegevensbron beheert, zijn een aantal uitzonderingen. Deze
uitzonderingen worden bepaald door de specifieke aard van bepaalde gegevens.
RESULTAAT IN 2011
Er zijn geen bevoegdheidsconflicten geweest in de letterlijke zin, maar het is niet altijd even
gemakkelijk gebleken te bepalen wie bevoegd is voor welke gegevensstroom omdat de
bevoegdheidsbepalingen ingewikkeld zijn.
Er wordt al gezocht naar een vlotte doorstroming van de dossiers van de Vlaamse
Toezichtcommissie, die intussen meer en meer als aanspreekpunt voor de Vlaamse instanties
fungeert, naar de sectorale comités zodat de aanvragers zo snel mogelijk hun dossier behandeld zien.
Behalve het hoger genoemde KB, zou de privacywet moeten worden aangepast om de aanvang van
behandelingstermijnen te laten aansluiten.
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RESULTAAT IN 2012
In 2012 is het bij dezelfde situatie gebleven. Vanuit de Vlaamse Toezichtcommissie is daarbij de
suggestie gekomen om de wetgeving in die zin te wijzigen dat wanneer een aanvraag zowel
betrekking heeft op een specifieke gegevensstroom als op het gebruik van het rijksregisternummer,
het gebruik van het rijksregisternummer mee gemachtigd zou worden door de Vlaamse
Toezichtcommissie of het bevoegde sectorale comité, naargelang wie bevoegd is voor de andere
gegevens dan het rijksregisternummer.
RESULTAAT IN 2013
In 2013 waren er nog geen wijzigingen.
RESULTAAT IN 2014
Sinds 14 juni 2014 is de VTC als ze een gegevensstroom machtigt bevoegd om tegelijk het gebruik
van het rijksregisternummer dat deel uitmaakt van deze gegevensstroom te machtigen. Hierdoor is
er geen dubbele procedure meer bij het sectoraal comité van het Rijksregister. Dat blijft wel nog
bevoegd voor aparte machtigingen van het gebruik los van een gegevensstroom en voor het
machtigen van de toegang tot de gegevens van het Rijksregister.
Dit werd bepaald in artikel 5 van de wet van 5 mei 2014 houdende verankering van het principe van
de unieke gegevensinzameling in de werking van de diensten en instanties die behoren tot of taken
uitvoeren voor de overheid en tot vereenvoudiging en gelijkschakeling van elektronische en papieren
formulieren (B.S. 4 juni 2014).

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

RESULTAAT IN 2011
Na de hoorzitting in het Vlaams Parlement werd door het kabinet van de bevoegde Vlaamse minister
aan de Vlaamse Toezichtcommissie de mogelijkheid geboden om het e-govdecreet aan te vullen met
toezichtsbepalingen. Er werden door de Vlaamse Toezichtcommissie ontwerpbepalingen opgesteld
die als amendement zouden toegevoegd worden aan het ontwerp van VDI-decreet, wat uiteindelijk
niet is gebeurd.
RESULTAAT IN 2012
Tijdens het gesprek met de heer Peumans, voorzitter van het Vlaams Parlement, op 12 november
2012 werd door de Vlaamse Toezichtcommissie gesignaleerd dat er nog geen gevolg werd gegeven
aan het voorontwerp van de Vlaamse Toezichtcommissie. De heer Peumans heeft dan beslist om het
tekstvoorstel te laten indienen door het Vlaams Parlement, wat in 2013 gedaan werd.
RESULTAAT IN 2013
Bij decreet van 6 december 2013 (decreet houdende wijziging van het decreet van 18 juli 2008
betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, wat de vaststelling van de toezicht- en
handhavingsbevoegdheden van de Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke
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gegevensverkeer betreft) werden aan de Vlaamse Toezichtcommissie de gewenste toezicht- en
handhavingsbevoegdheden toegekend. Deze kunnen uitgeoefend worden door de leden en het
secretariaat.
RESULTAAT IN 2014
Het vermelde decreet werd gepubliceerd op 14 januari 2014 en is in werking getreden op 24 januari
2014. De Toezichtcommissie heeft in 2014 nog geen beroep gedaan op haar nieuwe bevoegdheden.

KNELPUNT VASTGESTELD OP BASIS VAN DE WERKING IN 2011:
informatieveiligheid lokale besturen
In 2011 is de Vlaamse Toezichtcommissie bewust naar de lokale besturen gestapt om hen in te
lichten over de privacywetgeving en de werking van de Vlaamse Toezichtcommissie. Bij die contacten
is duidelijk gebleken dat het informatieveiligheidsbeleid in de meeste gemeenten zeer beperkt of
zelfs onbestaande is. De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de
Vlaamse Toezichtcommissie hebben het initiatief genomen om, samen met de Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid (KSZ), minimale veiligheidsnormen op te stellen voor de lokale besturen. Deze
normen moeten de lokale besturen helpen bij het opstellen van een veiligheidsbeleid. De inspiratie
voor de minimale veiligheidsnormen werd gevonden in het model van de KSZ dat voor de OCMW’s
bestaat. De OCMW’s staan veel verder in het informatieveiligheidsbeleid en meer samenwerking
tussen OCMW en gemeente op ICT-vlak dringt zich op. Het model werd in 2012 in een eerste versie
goedgekeurd.
RESULTAAT IN 2012
De informatieveiligheid van de Vlaamse steden en gemeenten is nog altijd een knelpunt. De
bewustwording omtrent de nood aan maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens en
informatie binnen de lokale besturen is nog steeds niet doorgedrongen. In vele lokale besturen is er
zelfs geen sprake van een begin van informatieveiligheid. Nochtans zorgt de nog steeds groeiende
informatiseringsgolf, zoals het gebruik van e-loketten door gemeenten, voor veiligheidsrisico’s.
Ingrijpende initiatieven zijn aangewezen.
RESULTAAT IN 2013
Slechts een paar steden hebben in 2013 aan de Vlaamse Toezichtcommissie een adviesvraag
voorgelegd voor de aanstelling van een informatieveiligheidsconsulent. In 2013 werd wel vastgesteld
dat er bij verschillende instanties, zoals provincies, steden, samenwerkingsverbanden tussen
gemeenten,… nagedacht wordt over manieren om de, vooral kleinere gemeenten te ondersteunen.
Dit werd evenwel nog niet concreet gemaakt.
RESULTAAT IN 2014
In 2014 werden verschillende initiatieven opgezet om de lokale besturen bij te staan bij het
uittekenen van een informatieveiligheidsbeleid.
- de provincie Oost-Vlaanderen (PIVA e-GOV )heeft een pool van veiligheidsconsulenten ter
ondersteuning van de lokale besturen op haar grondgebied
- VERA, het Vlaams-Brabants steunpunt e-government, biedt veiligheidsconsulenten aan de
lokale besturen van de provincie Vlaams-Brabant aan
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-

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

De Toezichtcommissie heeft in 2014 46 adviesvragen voor de aanstelling van veiligheidsconsulenten
behandeld voor de lokale besturen.

KNELPUNT VASTGESTELD OP BASIS VAN DE WERKING IN 2012:
cloudcomputing
De Vlaamse Toezichtcommissie werd in 2012 voor het eerst geconfronteerd met vragen over
cloudcomputing. Daarbij is het vooral opgevallen dat er bij de Belgische overheden en meer specifiek
de Vlaamse Overheid geen beleid is ter zake, laat staan een uniform beleid. Sommige instanties zijn
heel terughoudend, enkele zijn al op de – financieel en technisch zeer aantrekkelijke – kar van de
publieke cloud gesprongen. De schandalen inzake het optreden van de Amerikaanse
inlichtingendiensten in combinatie met het ontbreken van richtlijnen vanuit zowel de bevoegde
Europese instellingen, de privacycommissie als de Vlaamse beleidsmakers, maken het voor de
Vlaamse Toezichtcommissie moeilijk om gepast te reageren. In de verschillende contacten van de
Vlaamse Toezichtcommissie waar het onderwerp ter sprake werd gebracht, hebben de medewerkers
van de Vlaamse Toezichtcommissie gewezen op de gevaren voor de bescherming van de
persoonsgegevens en de privacy en ook meer algemeen voor alle vertrouwelijke informatie.
Duidelijke richtlijnen zijn evenwel dringend nodig vooraleer er onherstelbare acties worden genomen
richting cloud. De mogelijkheid van een overheidscloud voor de Vlaamse instanties moet zeker
verder onderzocht worden.
RESULTAAT IN 2013
De VTC heeft geen weet van richtlijnen die zouden gegeven zijn en evenmin van een onderzoek naar
de mogelijkheid van een Vlaamse overheidscloud. De Vlaamse Toezichtcommissie is van mening dat
dit zeker voor de instanties waar er een duidelijk informatieveiligheidsprobleem is, zoals de lokale
overheden en de onderwijsinstellingen, een – minstens gedeeltelijke – oplossing zou zijn.
RESULTAAT IN 2014
De Toezichtcommissie heeft naar aanleiding van vragen van lokale overheden op haar website een
minimale richtlijn gepubliceerd inzake het gebruik van cloudoplossingen door besturen. Deze richtlijn
werd overgenomen door de POD Maatschappelijke Integratie, de VVSG en V-ICT-OR. Ze heeft ook
verwijzingen naar een paar relevante publicaties, zoals het Cloud Security model van Smals,
opgenomen op haar webpagina inzake informatieveiligheid.
In het algemeen kan evenwel alleen maar geconstateerd worden dat een duidelijk kader en goede
veilige oplossingen nog steeds ontbreken terwijl er nog zeker nood aan is, zowel op Vlaams, Belgisch
als Europees vlak.
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NIEUW KNELPUNT VASTGESTELD OP BASIS VAN DE WERKING IN 2013:
informatieveiligheid in het onderwijs
Bij het verlenen van een machtiging gaat de Vlaamse Toezichtcommissie na of de betrokken
instanties een veiligheidsconsulent hebben aangesteld en een schriftelijk veiligheidsplan hebben
opgesteld. Zo niet, dan wordt dit als voorwaarde in de beraadslagingen opgenomen.
Ook voor de onderwijsinstellingen werden deze voorwaarden verbonden aan het verlenen van een
machtiging. In de machtigingen VTC nr. 03/2012 van 14 maart 2012, nr. 12/2012 van 25 juli 2012 en
nr. 23/2012 van 17 oktober 2012 werden m.b.t. de informatieveiligheid in de scholen van het basisen secundair onderwijs volgende voorwaarden opgelegd:
“De VTC bepaalt dat AgODi, haar een concreet stappenplan voorlegt met prioriteiten en realistisch
tijdskader m.b.t. het invoeren van een veiligheidsbeleid en veiligheidsplan bij de onderwijsinstellingen
tegen 1 november 2012.
De VTC bepaalt dat AgODi, haar tegen 1 november 2012 een lijst bezorgt van de kandidaatveiligheidsconsulenten van alle onderwijsinstellingen.
De VTC stelt dat deze machtiging van rechtswege wordt opgeschort op 1 november 2012 voor de
onderwijsinstellingen die op dat moment geen kandidaat-veiligheidsconsulent hebben aangeduid en
meegedeeld aan AgODi.”
Bij brief van 21 december 2012 stelt AgODi het volgende: “(…) het sensibiliseren van de scholen
efficiënter kan gebeuren via de bestaande kanalen. In eerste instantie zijn het GO! en de
koepelorganisaties de meest aangewezen partners om de scholen aan te spreken en mede te
ondersteunen in het uitbouwen van een informatieveiligheidsbeleid.”
Daarop heeft de Vlaamse Toezichtcommissie op 20 maart 2013 een overleg georganiseerd met
AgODi, GO! en de verschillende onderwijskoepels. Op dit overleg werd afgesproken dat AgODi wil
meewerken aan een informatieveiligheid in de scholen, maar dat de specifieke invulling hiervan moet
gebeuren door het GO! en de koepels met respect voor de eigenheid van elke doelgroep. De mate
waarin de informatieveiligheid al vorm heeft aangenomen verschilt tussen de organisaties. Het GO!
staat hierbij al het verst en kan dienen als voorbeeld voor de onderwijskoepels. De VTC gaat akkoord
om de voorwaarden, zoals opgelegd in de machtigingen nr. 03/2012 (randnummers 64, 66, 68-70)
van 14 maart 2012, nr. 12/2012 (randnummers 98, 100, 106-108) van 25 juli 2012 en nr. 23/2012
(randnummers 55, 57, 60-62) van 17 oktober 2012, aan te passen en de opgelegde termijn te
verlengen. De volgende voorwaarden worden geformuleerd in de machtiging VTC nr. 11/2013 van 17
april 2013:
“ De VTC bepaalt dat GO! en elke onderwijskoepel van het basis en secundair onderwijs haar tegen
eind september 2013 een algemeen plan van aanpak bezorgt omtrent de uitrol van een
veiligheidsbeleid.
De VTC bepaalt dat GO! en elke onderwijskoepel van het basis en secundair onderwijs haar tegen eind
juni 2014 een concreet stappenplan bezorgt met concrete maatregelen van informatieveiligheid.
De VTC bepaalt dat deze machtiging geldt voor een periode tot 31 juli 2014.”
De VTC stelt vast dat zij eind september 2013 enkel een stappenplan heeft ontvangen van GO!. VSKO
bezorgde eveneens een algemeen stappenplan dat nog verder geconcretiseerd dient te worden. In
het voorjaar van 2014 ontving de VTC ook plannen van aanpak van het provinciaal onderwijs.
Knelpunt blijft het gemeentelijk onderwijs. De VTC is van oordeel dat het uittekenen van een
informatieveiligheidsbeleid ook op dit niveau cruciaal is. Zij zal ook in 2014 hier de nadruk op leggen.
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RESULTAAT IN 2014

In juli 2014 had een volgend overleg plaats met AgODi en de onderwijskoepels. Een
vervolgvergadering had plaats in oktober 2014. Er is weinig evolutie, de concrete plannen van aanpak
laten op zich wachten. Enkel het GO! bezorgde in april 2014 aan de VTC het jaarverslag en het
strategisch meerjarenplan informatieveiligheid 2014-2017. Knelpunt blijft het gemeentelijk
onderwijs.
Begin 2015 had de VTC een overleg met het kabinet van de Vlaamse minister voor Onderwijs. Daarop
werd afgesproken dat de Vlaamse Toezichtcommissie zou meewerken aan de Ronde van Vlaanderen
Onderwijs, die in elke provincie wordt georganiseerd voor directeurs van het basis- en secundair
onderwijs. Het doel is om de bewustwording rond de nood aan privacybeschermende maatregelen te
vergroten.
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REALISATIE VAN DE DOELSTELLINGEN

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

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

Op de volgende pagina’s wordt de realisatie van de operationele doelstellingen overlopen.
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IN CIJFERS

ADVIEZEN
Advies wetgeving

2010

2011

2012

2014

2013

geen

3

7

4

geen

Advies formeel

2

3

/

2

1

Informatievragen
formeel

1

13

13

4

11

7-tal

40-tal

59-tal

60-tal

45-tal

Overleg
(vergaderingen)

MACHTIGINGEN

Totaal

2010

2011

2012

2014

2013

37

32

48

49

waarvan mobile
geen
23
mapping AGIV
Per beleidsdomein dat persoonsgegevens doorgeeft:
(buiten mobile mapping)
Steden en gemeenten
geen
geen

4

5

1

geen

1

1

Algemene machtiging

geen

geen

geen

1

1

Financiën en
Begroting
Landbouw en Visserij

geen

geen

geen

geen

2

3

8

9

13

10

Onderwijs en Vorming

geen

4

9

14

16

Ruimtelijke Ordening,
Woonbeleid en
Onroerend Erfgoed
Bestuurszaken

2

2

1

3

3

geen

geen

6

1

2

geen

geen

3

2

geen

geen

geen

geen

3

6

Werk en Sociale
Economie
Leefmilieu, Natuur en
Energie

5

18

Welzijn,
Volksgezondheid en
Gezin
Mobiliteit en
Openbare Werken

geen

geen

geen

5

6

geen

geen

geen

geen

1

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

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

2010 - 2012

2013

2014

66

91

123

24

26

58
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1. Uitbouw van de opdracht inzake machtigingen
In 2014 werden 49 machtigingsaanvragen behandeld door de Vlaamse Toezichtcommissie.
Hierna wordt per machtiging een overzicht gegeven met een omschrijving van het kader van de
machtigingsaanvraag, de bedoelde gegevensstroom, de aanduiding van de persoonsgegevens daarin,
de beslissing met de op te volgen voorwaarden en het gevolg dat daaraan gegeven werd. In dit
overzicht wordt de Vlaamse Toezichtcommissie aangeduid als VTC.
Om meer inzicht te geven over en aan de burgers van wie de persoonsgegevens worden verwerkt,
worden de machtigingen gebundeld voor categorieën van personen.
Dit zijn voor 2014:
• landbouwers
• leerlingen, studenten en cursisten
• kinderen, jongeren, pleeggezinnen, -kinderen, -gasten
• inburgeraars en anderstaligen
• sociale huurders
• personen met een handicap en zorgbehoevenden
• eigenaars van onroerend goed
• personeel van voorzieningen
• overheidspersoneel en algemeen
Binnen deze categorieën wordt in de mate van het mogelijke nog een verdere opdeling gemaakt
volgens de volgende doeleinden van de opvraging van de gegevens:
•
•
•

beleid, communicatie en sensibilisatie
wetenschappelijk en statistisch onderzoek
dossierbehandeling

In 2011 waren de mobile mapping dossiers, zijnde de dossiers inzake de toegang tot de mobile
mapping beelden van het AGIV, prominent aanwezig. In 2014 werd slechts 1 dergelijke dossier
behandeld. We vermelden dit eerst omdat het niet onder de vermelde indeling valt.
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Gebruik van mobile mapping beelden

•

Onderwerp

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

•

Gegevens

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

Machtiging VTC nr. 03/2014 van 19 februari 2014

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) om de
mobile mapping beelden ter beschikking te stellen van de stad voor het project “Gent in
3D”.
De gegevens van de mobile mapping beelden zullen gebruikt worden voor de texturing van de gevels
van gebouwen in het 3Dmodel en daarna ,geblurd m.b.t. “privacy-gevoelige” info, in kader van het
open stellen "Gent in 3D" via online viewer.
“Gent in 3D" bouwt de stad Gent digitaal in 3 dimensies volledig en exact na. Op verschillende
schaalniveaus worden gebouwen, straten, pleinen, bomen, enz. in een digitale 3D-stad ingepast. De
stad Gent is pionier in het gebruik van 3D-modellen en krijgt daarvoor subsidie van Europa in het
innovatieprogramma van EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling). Gent in 3D wil een
meerwaarde bieden in de context van stedenbouw en ruimtelijke ordening. Inzake ruimtelijke
ordening vervult het lokaal bestuur immers belangrijke taken op vlak van planning en vergunningen.

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend.
De VTC machtigt het AGIV de mobile mapping beelden ter beschikking te stellen aan de stad Gent
voor de doeleinden, vermeld in deze machtiging e.v. onder de voorwaarden vermeld in deze
machtiging.
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Persoonsgegevens van landbouwers
Voor beleid, communicatie en sensibilisatie
Beraadslaging VTC nr. 13/2014 van 14 mei 2014

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door het
departement Landbouw en Visserij (DLV) aan het procesbeheercomité Kleine Nete (PBC Kleine
Nete) met het oog op een inschatting van de gecumuleerde impact van plannen en projecten en
het uitwerken van een flankerend beleid.
Bij principiële beslissing van de Vlaamse regering van 20 juli 2012, kreeg de gouverneur van de
provincie Antwerpen onder meer de opdracht om een ambtelijk procesbeheercomité te installeren
voor het geheel van de volgende gewestelijke plannen en projecten in de vallei van de Kleine Nete
tussen Kasterlee en Lier.
Het Procesbeheercomité Kleine Nete (PBC Kleine Nete) begeleidt deze gewestelijke plannen en
projecten. Belangrijk hierbij is de impact van de verschillende plannen en projecten op de 94
landbouwbedrijven in het gebied. Een concrete, objectieve en correcte inschatting van de impact is
immers cruciaal voor het maatschappelijke draagvlak voor en het debat over deze plannen en
projecten. Het is nodig dat PBC Kleine Nete niet alleen de impact per plan en project, maar ook de
gecumuleerde impact van de diverse plannen en projecten correct kan inschatten en communiceren
naar alle betrokkenen.
Tot op heden slaagt PBC Kleine Nete er echter niet in om duidelijk de gecumuleerde impact in te
schatten en te beschrijven. Zo is het niet mogelijk om per bedrijf (gecodeerd) aan te duiden wat de
totale, gecumuleerde (ruimtelijke) impact is, hoe deze is opgedeeld per project en hoe deze impact is
gerelateerd aan de totale bedrijfsoppervlakte. Deze informatie is evenwel cruciaal om correct te
kunnen inschatten wat de impact precies is en hoe desgevallend geremedieerd kan worden.
Eveneens bij principiële beslissing van de Vlaamse Regering van 20 juli 2012, kreeg de gouverneur de
opdracht om een overkoepelende opvolgingscommissie met vertegenwoordiging van de betrokken
diensten van de Vlaamse overheid, de lokale besturen en middenveldorganisaties te installeren. Via
deze Overkoepelende Opvolgingscommissie Kleine Nete en haar organen wordt de onderlinge
afstemming en voortgang van deze gewestelijke initiatieven bewaakt en de communicatie over het
geheel van de projecten gestroomlijnd.
Om deze opdrachten uit te voeren, vraagt de Overkoepelende Opvolgingscommissie Kleine Nete
mededeling en inzage in de resultaten van de hierboven vermelde opdrachten van het PBC Kleine Nete,
op basis van de gecodeerde persoonsgegevens.

•

Gegevens

Identificatie van de landbouwer
- naam
- adres
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areaal

-

Betrokkenheid in de volgende gewestelijke projecten
(absolute en relatieve oppervlakte ten aanzien van het bedrijfsareaal):
1. actief overstromingsgebied Grobbendonk
2. actief overstromingsgebied Zegge
3. voorstellen van nieuwe natuur- en agrarische bestemmingen in het ruimtelijk
uitvoeringsplan Kleine Nete in Graafweide-Schupleer-Olens Gebroekt
4. Sigma-gebied polder van Lier, Anderstad, Lachene
5. Sigma-gebied Varenheuvel-Abroek
6. Sigma-gebied monding Kleine Nete - Grote Nete
Ruimtelijke situering van de betrokken percelen
Situering van die betrokkenheid in de gewestelijke projecten in eigendommen van
Natuurpunt en het patrimonium van ANB
Gecumuleerde betrokkenheid indien een bedrijf in meerdere gewestelijke projecten
is betrokken
(absolute en relatieve oppervlakte ten aanzien van het bedrijfsareaal)
Situering van de bedrijfsgronden in de ruimere omgeving:
- Viersels Gebroekt
- agrarische bestemmingen in de Europese speciale beschermingszones
(habitatrichtlijngebieden)
- voorstellen van nieuwe natuur- en agrarische bestemmingen in het ruimtelijk
uitvoeringsplan Grote Nete
Gecumuleerde betrokkenheid van de bedrijven in gewestelijke projecten en in de
ruimere
omgeving
(absolute en relatieve oppervlakte ten aanzien van het bedrijfsareaal)

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend.
De VTC machtigt DLV om de gevraagde persoonsgegevens mee te delen aan het PBC Kleine Nete,
voor het doeleinde en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging.

Beraadslaging VTC nr. 15/2014 van 14 mei 2014

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door het
agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) aan de gemeente Anzegem voor
informatieverstrekking in het kader van afvalverwerking en subsidies, voor informatieverstrekking
bij rampen en voor de opmaak van het gemeentelijk rampenplan en het gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan (RUP).
De gemeente Anzegem wenst de landbouwers binnen haar gemeente te kunnen contacteren om
hen:
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•
•
•
•

te informeren over gemeentelijke beslissingen inzake afvalverwerking en over gemeentelijke
subsidies
in te lichten en te informeren over rampspoedige gebeurtenissen, catastrofen of
schadegevallen die hen, gelet op hun bezigheden, rechtstreeks en onmiddellijk aanbelangen,
te raadplegen bij de opmaak van het gemeentelijk rampenplan
te raadplegen bij de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)

Daarom is het nodig dat de gemeente Anzegem beschikt over een up-to-date lijst van de
landbouwers. Hiertoe wenst de gemeente Anzegem identificatie- en contactgegevens te verkrijgen
van het ALV.

•

Gegevens

Identificatie- en contactgegevens van de landbouwers
naam
adres
telefoonnummer (GSM)
e-mailadres
ondernemingsnummer

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt ALV om de gevraagde persoonsgegevens mee te delen aan de gemeente Anzegem,
voor de doeleinden en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging. De machtiging zal derhalve
slechts uitwerking krijgen nadat de VTC een bevestiging van de aanstelling van een
informatieveiligheidsconsulent na gunstig advies van de VTC heeft ontvangen.
Uiterlijk binnen 1 jaar na de aanstelling van de veiligheidsconsulent bezorgt de gemeente het
informatieveiligheidsplan van de gemeente aan de VTC.
•

Opvolging voorwaarden

De VTC heeft nog geen adviesvraag ontvangen en is ook nog niet op een andere manier ingelicht van
de aanstelling van een informatieveiligheidsconsulent. De machtiging heeft tot dan nog geen
uitwerking.

Beraadslaging VTC nr. 19/2014 van 9 juli 2014

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door de Vlaamse
Landmaatschappij (VLM) aan Belpork vzw en omgekeerd in het kader van een
monitoringprogramma ter optimalisering van het antibioticagebruik in de varkenshouderij.
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Belpork vzw is beheerder en eigenaar van het Certus-kwaliteitssysteem voor vers varkensvlees.
Deelname aan dit systeem berust op vrijwillige basis en staat open voor zowel producenten,
slachthuizen als uitsnijderijen.
Op initiatief van Belpork vzw werd op 1 januari 2014 een monitoringprogramma opgestart ter
optimalisering van het antibioticagebruik in de varkenshouderij. Belpork vzw ontwikkelde een
datacollectiesysteem voor de registratie van alle verschafte antibiotica. Registratie is verplicht voor
alle Certus-participanten, maar het systeem kan op termijn ook toegankelijk worden gemaakt voor
niet Certus-varkenshouders die op vrijwillige basis zouden kunnen participeren. Met de registratie
van het antibioticagebruik schept Belpork vzw een vergelijkingsbasis voor varkenshouders en
dierenartsen.
Analyse van de geregistreerde gegevens is onmogelijk zonder kennis van de dierbezetting per bedrijf.
De informatie waarover Belpork vzw wenst te beschikken is aanwezig binnen de Mestbank waar de
vraag werd gesteld om de gegevens inzake dierbezetting voor de aangemelde bedrijven te krijgen.

•

Gegevens

Landbouwernummers
De groep van landbouwers waarvoor Belpork de gegevens wenst op te vragen.
Gemiddelde dierbezetting per landbouwernummer
De gemiddelde dierbezetting per diercategorie (biggen, vleesvarkens, zeugen, beren) op
jaarbasis van een specifieke set van landbouwernummers.

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt VLM om de gevraagde persoonsgegevens mee te delen aan Belpork en omgekeerd
voor de doeleinden, onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging en zolang het
antibioticaproject loopt.
VLAM zorgt er voor dat de onverenigbaarheid inzake de functie van de
informatieveiligheidsconsulent wordt weggewerkt en vraagt advies voor de aanstelling van de
informatieveiligheidsconsulent aan de VTC tegen 1 december 2014.
•

Opvolging voorwaarden

VLAM heeft de VTC laten weten stappen te zetten over het wegwerken van de onverenigbaarheid in
de zin dat naar een nieuwe veiligheidsconsulent wordt gezocht.
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Beraadslaging VTC nr. 23/2014 van 30 juli 2014

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het
Departement voor Landbouw en Visserij (DLV) aan het Bureau Mol Postel met het oog op een
inschatting van de gecumuleerde impact van plannen en projecten en het uitwerken van een
flankerend beleid.
De gouverneur van de provincie Antwerpen kreeg de vraag van het Agentschap voor Natuur en Bos
om coördinerend op te treden in het gebied Mol – Postel en mee te zorgen voor de afstemming
tussen het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Kempense Meren en de andere gewestelijke
processen en projecten in het betrokken gebied. De bevoegde minister stemde in met deze aanpak.
Binnen deze coördinatieopdracht van de provinciegouverneur is het Departement Landbouw en
Visserij (DLV) via verschillende LISsen de impact van ruimtelijke voorstellen op bedrijfsniveau
nagegaan. Een concrete, objectieve en correcte inschatting van de impact is cruciaal voor het
maatschappelijke debat over deze projecten. Het is in eerste instantie van groot belang om niet enkel
de impact per project maar ook de gecumuleerde impact correct te kunnen inschatten én
communiceren. Minstens van even groot belang is het uitwerken van een concreet en flankerend
beleid voor de landbouwbedrijven die daar nood aan hebben. Momenteel wordt de impact
beschreven aan de hand van oppervlakteklassen. Dit is echter onvoldoende om een correct en
voldoende genuanceerd zicht te krijgen op de impact.
Met deze aanvraag wordt de mededeling gevraagd van de resultaten van de LIS op bedrijfsniveau
vanwege het DLV.

•

Gegevens

Identificatie van de landbouwer
naam
adres
areaal
Gecumuleerde betrokkenheid van de bedrijven in gewestelijke projecten en in de
ruimere omgeving
(absolute en relatieve oppervlakte ten aanzien van het bedrijfsareaal)

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend.
De VTC machtigt DLV om de gevraagde persoonsgegevens mee te delen aan het Bureau Mol Postel,
voor de doeleinden en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging.
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Beraadslaging VTC nr. 27/2014 van 10 september 2014

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het
Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) aan de stad Antwerpen in het kader van
noodplanning en risicoanalyse bij noodsituaties en in het kader van ruimtelijke planning.
De stad Antwerpen is verantwoordelijk voor het opstellen van een rampenplan voor de stad
Antwerpen. Een nood- en interventieplan is een inventaris van alle risico’s, waarvan
landbouwbedrijven onderdeel uitmaken.
Daarnaast dienen de gegevens van de landbouwers eveneens voor gemeentelijke initiatieven die een
planologische aanpassing van de herbevestigde agrarische gebieden inhouden waarbij een
onderzoek moet gebeuren naar de mogelijkheden van compensatie.
De gegevens die van het agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) worden gevraagd zijn:
- identificatiegegevens van de getroffen landbouwer;
- identificatiegegevens van de landbouwers woonachtig in de stad Antwerpen.

•

Gegevens

Identificatiegegevens van landbouwers woonachtig in de stad Antwerpen:
- naam en voornaam landbouwer;
- straat, huisnummer, postcode en gemeente van het correspondentieadres van de
landbouwer;
- telefoonnummer en gsm-nummer van de landbouwer;
- emailadres;
- type activiteit die wordt uitgeoefend door de landbouwer.
•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend.
De VTC machtigt het ALV om de gevraagde persoonsgegevens van de landbouwers mee te delen aan
de stad Antwerpen, voor de doeleinden en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging.

Beraadslaging VTC nr. 38/2014 van 19 november 2014

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door de Vlaamse
Landmaatschappij (VLM) aan de diensten Landbouw en de leden van de deputaties van de Vlaamse
provincies voor de opmaak van het provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP), advisering van
het gewestelijk RUP, schorsing van het gemeentelijk RUP en in het kader het provinciaal
landbouwbeleid.
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De provinciale diensten landbouw stellen vast dat de onderbouwing van de adviezen steeds
moeilijker wordt bij gebrek aan socio-economische data. Het ontbreken van essentiële data zorgt er
tevens voor dat het advies soms een ondergeschikte positie krijgt t.o.v. andere sectoren (natuur,
industrie, wonen…). In een beperkt aantal dossiers oordeelt de deputatie dat voor een goede
beoordeling een landbouweffectenrapportage (LER) moet worden besteld. Dit leidt tot een
versterkte en beter onderbouwde oordeelsvorming. Indien de provincie zelf over de opgesomde data
beschikt, kan de provinciale landbouwdienst haar taakstelling sterk verbeteren en professionaliseren.
Dit dient te leiden tot een verbeterde onderbouwing van het dossier en uiteindelijk een
oordeelkundiger beslissing van de deputatie.
Het provinciebestuur wenst voor de uitvoering van haar wettelijk vastgestelde taken toegang tot
gegevens uit de Mestbank, afkomstig van de Vlaamse Landmaatschappij.
Daarnaast wenst het provinciebestuur deze gegevens ook te gebruiken voor beleidsvorming en
implementatie zoals omschreven in het witboek interne staatshervorming en conform haar
bovenlokale en gebiedsgerichte missie in het Provinciedecreet. Voor deze opdrachten is de
beschikking over de juiste gegevens een meerwaarde om deze taken op een efficiënte en
kwaliteitsvolle manier uit te voeren.

•

Gegevens

Identificatiegegevens van de landbouwers
- adres
Diergegevens
Mesttransporten

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt VLM om de gevraagde persoonsgegevens van de landbouwers mee te delen aan de
Vlaamse provincies voor de doeleinden en onder de andere voorwaarden vermeld in deze
machtiging.
De VTC bepaalt dat de provincies haar op de hoogte brengen van de informatieverstrekking op de
website.
•

Opvolging voorwaarden

De provincie Limburg, Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen, Antwerpen bezorgden de VTC de
informatieverstrekking op hun website.
De gegevens werden in de provincie West-Vlaanderen niet aangewend.
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Beraadslaging VTC nr. 49/2014 van 10 december 2014

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door het
agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) aan de diensten Landbouw en de leden van de
deputaties van de Vlaamse provincies in het kader van de opmaak van het provinciaal ruimtelijke
uitvoeringsplan (RUP), advisering van het gewestelijk RUP, advisering en goedkeuring van het
gemeentelijk RUP, behandeling van bouwberoepen en behandeling van
milieuvergunningsaanvragen en beroepen en in het kader van het provinciaal landbouwbeleid.
De provinciale diensten landbouw stellen vast dat de onderbouwing van de adviezen steeds
moeilijker wordt bij gebrek aan socio-economische data. Het ontbreken van essentiële data zorgt er
tevens voor dat het advies soms een ondergeschikte positie krijgt t.o.v. andere. In een beperkt aantal
dossiers oordeelt de deputatie dat voor een goede beoordeling een Landbouweffectenrapportage
moet worden besteld, wat uiteraard versterkend werkt en een ondersteuning betekent. Indien de
provincie zelf over de opgesomde data beschikt, kan de provinciale landbouwdienst haar taakstelling
sterk verbeteren en professionaliseren.
Het provinciebestuur wenst toegang tot gegevens over landbouwers, afkomstig van het Agentschap
voor Landbouw en Visserij, voor de uitvoering van haar wettelijk vastgestelde taken zoals
omschreven in de Codex Ruimtelijke Ordening en het Decreet betreffende de milieuvergunningen.
Daarnaast wenst het provinciebestuur deze gegevens ook te gebruiken voor beleidsvorming en
implementatie zoals omschreven in het witboek interne staatshervorming en conform haar
bovenlokale en gebiedsgerichte missie in het Provinciedecreet. Voor deze opdrachten is de
beschikking over de juiste gegevens een meerwaarde om deze taken op een efficiënte en
kwaliteitsvolle manier uit te voeren.

•

Gegevens

Identificatiegegevens van de landbouwers
- Rijksregisternummer
- naam
- telefoonnummer
- ondernemingsnummer
- hoofd- of nevenberoep
Geografische percelenlaag
Veebeslag en algemene diergegevens
Pijler I en Pijler II gegevens
- quota
- berekende steun in euro
- handel in toeslagrechten
- niet-activatie toeslagrechten
- handel in zoogkoeienquota
- geografische percelenlaag
- referentietabel pijler II-gegevens
- pijler II betalingen
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•

Beslissing

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

Voor wetenschappelijk en statistisch onderzoek
Beraadslaging VTC nr. 10/2014 van 9 april 2014 9 a
•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door de Vlaamse
Landmaatschappij (VLM) aan het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) voor het
uitvoeren van beleidsonderbouwend wetenschappelijk onderzoek.
Voorliggende aanvraag betreft het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door de
Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO). Het
ILVO heeft tot taak het uitvoeren en coördineren van beleidsonderbouwend wetenschappelijk
onderzoek en de daaraan verbonden dienstverlening met het oog op een duurzame landbouw en
visserij in economisch, ecologisch, sociaal en maatschappelijk perspectief.
Hiertoe heeft het ILVO nood aan persoonsgegevens van landbouwers uit de Mestbank, beheerd door
de VLM.

•

Gegevens

Landbouwernummer
Exploitatienummer(s)
Dieractiviteit

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend.
De VTC machtigt de VLM om de gevraagde persoonsgegevens mee te delen aan het ILVO voor de
doeleinden vermeld onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging.
De VTC bepaalt dat het ILVO haar de concrete enquêtes bezorgt zodat zij indien nodig opmerkingen
omtrent de proportionaliteit kan formuleren, zoals vermeld in deze machtiging.

•

Opvolging voorwaarden

De VTC ontving reeds twee enquêtes van het ILVO.
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Beraadslaging VTC nr. 16/2014 van 12 juni 2013 9 a
•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag tot uitbreiding van de machtiging 23/2011 van 20 juli 2011 voor de
mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het agentschap voor Landbouw en
Visserij (ALV) aan het departement Landbouw en Visserij (DLV) in het kader van
landbouwimpactstudie (LIS).
Aan het Departement Landbouw en Visserij (DLV) werd door de VTC bij machtiging nr. 23/2011 van
20 juli 2011 toegang verleend tot gegevens van landbouwers van het Agentschap voor Landbouw en
Visserij voor de uitvoering van haar wettelijk vastgestelde taken.
Voorliggende machtigingsaanvraag betreft een uitbreiding van de doeleinden van de participatie van
DLV bij beleidsdomeinoverschrijdende processen en de advisering door het DLV in het kader van de
ruimtelijke ordening.

•

Gegevens

identificatiegegevens van landbouwers;
geografische percelenlaag;
pijler-I-gegevens;
veebeslag en diergegevens;
pijler-II-betalingen en Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)2;
gedetailleerde gegevens over exacte betalingen.
•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend.
De VTC machtigt het DLV om de persoonsgegevens van landbouwers, zoals vermeld in machtiging
VTC nr. 23/2011 van 20 juli 2011, te verkrijgen van het ALV voor de bijkomende doeleinden, vermeld
in deze machtiging.
De VTC bepaalt dat de voorwaarden uit de machtiging nr. 23/2011 van 20 juli 2011 eveneens gelden
voor deze bijkomende doeleinden.

Beraadslaging VTC nr. 32/2014 van 29 oktober 2014 9 a
•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door de Vlaamse
Landmaatschappij (VLM) aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in het kader van
inventarisatie en rapportering van emissies van luchtverontreinigende stoffen en broeikasgassen
en voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door de Vlaamse
Milieumaatschappij (VMM) aan de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) in het kader van de
berekening van de impact van een individuele exploitatie op de vermesting en de verzuring van
natuurgebieden in het kader van de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) en het informeren van de
landbouwers hierover.
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Voorliggende aanvraag betreft het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door de
Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) voor de opmaak van
een inventaris en de rapportering van de emissie van luchtverontreinigende stoffen en
broeikasgassen.
Op basis van de gevraagde gegevens kan de VMM een berekening maken van de ammoniakemissie
per exploitatie en per exploitant en bezorgt deze aan de VLM. De VLM bezorgt de gecodeerde
gegevens aan het VITO die een berekening maakt van de impact van een individuele exploitatie op de
vermesting en de verzuring van natuurgebieden in het kader van de instandhoudingsdoelstellingen
(IHD). De VLM koppelt deze gegevens opnieuw aan de landbouwbedrijven en de landbouwers en
informeert hen, in opdracht en in naam van het agentschap Natuur en Bos, over de bijdrage die hun
bedrijf levert aan de vermesting en de verzuring van de habitatsgebieden.

• Gegevens
De VMM wenst volgende gegevens van de Mestbank te verkrijgen:
Dieraantallen, N-productie, balanstype en standplaatsen
Gemiddelde stalpercelen of XY-coördinaten van het exploitatieadres, gemeente
Mesttransport per mesttype en diercategorie
Ammoniakemissie staltypes per diersubcategorie
De mededeling van de VMM naar de VLM betreft volgende gegevens:
Ammoniakemissiegegevens van de exploitatie
•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt de VLM om de gevraagde persoonsgegevens mee te delen aan de VMM voor de
doeleinden vermeld en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging.
De VTC machtigt de VMM om de gevraagde persoonsgegevens mee te delen aan de VLM voor de
doeleinden en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging voor de periode gedurende de
looptijd van het PAS programma.
De VTC bepaalt dat de VLM haar meedeelt wanneer het PAS programma ten einde is.

•

Opvolging voorwaarden

Het PAS programma is nog niet ten einde.

Beraadslaging VTC nr. 46/2014 van 10 december 2014 9 a
•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het meedelen van persoonsgegevens van mestverwerkers en
mestbewerkers door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan het Vlaams Centrum voor
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Mestverwerking vzw (VCM), Biogas-E vzw en Vlaco vzw in het kader van het uitvoeren van een
jaarlijkse enquête.
Een prioritaire taak van het VCM is om zowel de bedrijfswereld als de overheid te ondersteunen en
te laten samenwerken zodat voldoende duurzame mestverwerking in Vlaanderen gerealiseerd
wordt.
Het vervult dit onder meer door de jaarlijkse enquête waarbij de evolutie van de operationele
mestverwerkingscapaciteit in Vlaanderen in beeld wordt gebracht. Deze enquête wordt uitgevoerd in
samenwerking met Biogas-E vzw en Vlaco vzw.
VCM is geen Vlaamse overheidsinstantie. De mestverwerker wordt dus niet verplicht om te
rapporteren bij VCM zoals ze wel verplicht zijn te doen bij de Mestbank.
De informatie waarover VCM, Biogas-E vzw en Vlaco vzw wensen te beschikken, is in het kader van
de gegevens verzameling van het Mestdecreet aanwezig binnen de afdeling Mestbank van de
Vlaamse Landmaatschappij.
In opdracht van het Vlaams energieagentschap (VEA) wordt jaarlijks een voortgangsrapport
opgemaakt waarin een overzicht worden gegeven van de stand van zaken in de biogassector in
Vlaanderen. Biogas-E vzw waakt dus over de voortgang in de sector, en geeft een overzicht van de
algemene trends en evoluties.
De gegevens die bevraagd worden in de sector, worden verwerkt tot gemiddelden en anoniem
gepubliceerd in het voortgangsrapport. De publicatie gebeurt onder de vorm van tabellen en
grafieken met beschrijving van trends en prognoses. Deze gemiddelde gegevens gebruiken zij ter
ondersteuning van hun advies naar de overheid bij het uitwerken van haar beleid.

•

Gegevens

Identificatiegegevens van de Vlaamse mestverwerkers en mestbewerkers waarvan
goedkeuring tot uitwisseling gegevens verkregen
(uitwisseling VCM  Mestbank)
Uitbatingsnummer
Identificatiegegevens van alle Vlaamse mestverwerkers en mestbewerkers en
producenten van andere meststoffen (data uit mestbankaangifte)
(uitwisseling Mestbank VCM)
uitbater- en uitbatingsnummer
naam en voornaam uitbater
exploitatieadres (straat + gemeente) per uitbatingsnummer
type activiteit per uitbatingsnummer (=vaste keuzelijst)
Aanvoer van meststoffen per uitbating (data uit transportdatabank) per productiejaar
(uitwisseling Mestbank VCM)
code meststof
soort meststof
vorm meststof
totale hoeveelheid aangevoerde meststoffen, per soort meststof, uitgedrukt in ton
totale hoeveelheid aangevoerde meststoffen, per soort meststof, uitgedrukt in N
totale hoeveelheid aangevoerde meststoffen, per soort meststof, uitgedrukt in P2O5
uit welke regio zijn de aangevoerde meststoffen afkomstig (=vaste keuzelijst)
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hoedanigheid aanbieder (=vaste keuzelijst).
Afvoer afgewerkte producten per uitbating per productiejaar
code meststof
soort meststof
vorm meststof
totale hoeveelheid afgevoerde produkten, per soort meststof, uitgedrukt in ton
totale hoeveelheid afgevoerde produkten, per soort meststof, uitgedrukt in N en in P2O5
naar welke regio zijn de afgewerkte produkten afgevoerd zijn (=vaste keuzelijst)
hoedanigheid afnemer (=vaste keuzelijst)
groepering per mestsoort
Productie van ammoniumsulfaat (spuiwater) per uitbating
opgemengd met eindproduct / afzet naar derden
getransporteerde hoeveelheid spuiwater, indien afzet naar derden - uitgedrukt in l/jaar en
kg N/jaar)
gemiddelde ammoniumconcentratie van het spuiwater, indien afzet naar derden (uitgedrukt
in g N/l)
•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt VLM om de gevraagde persoonsgegevens mee te delen aan VCM, Biogas-E vzw en
Vlaco vzw voor het doeleinde en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging.
De bewaartermijn wordt beperkt tot 5 jaar.
Biogas-E vzw brengt de VTC op de hoogte van de aanstelling van de veiligheidsconsulent tegen 28
februari 2015.
Biogas-E vzw bezorgt de VTC een kopie van het schriftelijk en door de directie goedgekeurd
veiligheidsplan tegen uiterlijk 31 oktober 2015.
De VTC vraagt dat Biogas-E vzw haar op de hoogte houdt van de stand van zaken inzake de nog te
nemen veiligheidsmaatregelen tegen 31 oktober 2015.

•

Opvolging voorwaarden

De VTC werd op de hoogte gebracht van de aanstelling van een informatieveiligheidsconsulent.
De termijnen voor het veiligheidsplan en voor de veiligheidsmaatregelen zijn nog niet verstreken.

Voor dossierbehandeling
Beraadslaging VTC nr. 17/2014 van 9 juli 2014 9 a
•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het
Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) aan de dienst Water en Domeinen van de provincie
Limburg voor de taken van de erosiecoördinator.
De machtiging wordt gevraagd voor de taken van de erosiecoördinator voor de opmaak van
gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen.
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De dienst Water en Domeinen wenst voor de uitvoering van de taken van de erosiecoördinator
toegang te bekomen tot gegevens over landbouwers en over percelen gelegen in erosiegevoelig
gebied in de provincie Limburg en in de aangrenzende gemeenten waar de erosiecoördinatoren
eveneens optreden, afkomstig van het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV).

•

Gegevens

Identificatiegegevens van de landbouwer
- landbouwernummer;
- actieve landbouwer: J/N;
- straat, huisnummer, postcode en gemeente van het correspondentieadres van de
landbouwer;
- telefoonnummer en gsm-nummer van de landbouwer;
- mailadres van de landbouwer, indien beschikbaar.
Gegevens geografische percelenlaag verbonden aan de betrokken landbouwer, onder
meer:
- Pijler-I-gegevens: gewascode en gewasnaam van de hoofdteelt, de voorteelt en de
nateelt; aangegeven oppervlakte (ha); grafische oppervlakte (ha);
erosiegevoeligheidsklasse; referentieoppervlakte van het perceel; status blijvend
grasland (P1 - P5);
- Pijler-II-gegevens: beheersovereenkomst of agromilieumaatregel op perceel;
- Referentietabel pijler-ll-gegevens: code beheersovereenkomst (BO) of
agromilieumaatregel (AMM); omschrijving beheersovereenkomst of
agromilieumaatregel; jaar start BO of AMM; laatste jaar BO of AMM (leeg indien
nvt).

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt het ALV om de gevraagde persoonsgegevens van de landbouwers mee te delen aan
de dienst Water en Domeinen van de provincie Limburg, voor de doeleinden en onder de
voorwaarden vermeld in deze machtiging.
De VTC bepaalt dat de dienst Water en Domeinen van de provincie Limburg voorziet in een
informatieverstrekking op haar website.
De VTC bepaalt dat de dienst Water en Domeinen van de provincie Limburg haar op de hoogte
brengt wanneer zij ook voor andere gemeenten zal optreden dan deze die momenteel gekend zijn.

•

Opvolging voorwaarden

De provincie Limburg bezorgde de VTC de informatieverstrekking op de website.
De provincie Limburg bevestigde dat zij nog steeds voor dezelfde gemeenten optreedt als
erosiecoördinator.
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Beraadslaging VTC nr. 39/2014 van 19 november 2014 2014

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers, be/verwerkers
van mest en erkende mestvoerders door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan de Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit in het kader van
controle op grensoverschrijdende mesttransporten.
Het Mestdecreet is enkel van toepassing binnen het Vlaams Gewest. Teneinde haar opdracht te
kunnen verwezenlijken brengt de Mestbank de meststromen in kaart en maakt de Mestbank een
balans op van enerzijds productie van mest en anderzijds van de afzet of verwerking van mest en
bijhorende nutriënten stikstof en fosfor.
Wat het Vlaams Gewest betreft kunnen de mestbewegingen gemonitord worden of bestaan er
instrumenten om de correcte aanwending na te gaan. Concreet wordt het vervoer over langere
afstand (verder dan buurgemeenten) tussen derden gemonitord d.m.v. verplichte AGR-GPS signalen
(voor nadere toelichting: zie volgende paragraaf) en wordt dit ook steeds op voorhand aangemeld en
nadien bevestigd. Ieder mesttransport moet aldus vergezeld zijn van een mestafzetdocument dat in
de applicatie MTIL (zie verder) wordt aangemaakt door de voerder. Aanbieder en afnemer, voerder,
soort mest, hoeveelheid en samenstelling, gevolgde route, tijdstip zijn aldus gekend. Dit vervoer
moet trouwens ook steeds gebeuren door een door de Mestbank erkende mestvoerder.
De AGR-GPS-verplichting houdt in dat elk transportmiddel dat door een erkende mestvoerder ingezet
wordt voor het vervoer van dierlijke mest of andere meststoffen, op elk moment AGR-GPS
compatibel moet zijn. De AGR-GPS-compatibiliteit houdt in dat elk erkend transportmiddel moet
beschikken over AGR-GPS-apparatuur. De signalen die de apparatuur uitstuurt - via een
computerserver die wordt beheerd door een GPS-dienstverlener - moeten rechtstreeks en
onmiddellijk verstuurd worden naar de Mestbank.
Telkens de erkende mestvoerder meststoffen laadt, start een nieuwe mesttransportcyclus.
Het Mest Transport Internet Loket (MTIL) is een internettoepassing die de Mestbank ter beschikking
stelt aan de erkende mestvoerders en ook aan de grensboeren om zelf transporten aan te melden, te
bevestigen of af te gelasten.
Grensboeren zijn Vlaamse landbouwers met grond in Nederland of Nederlandse landbouwers met
grond in Vlaanderen, die hun grond met op hun bedrijf geproduceerde dierlijke mest willen
bemesten en geregistreerd zijn door de Mestbank. Ze hebben een afwijking gekregen op de
algemene regel van import en exporttoestemming (zoals in de EU verordening) om hun gronden zelf
te mogen bemesten met mest van eigen bedrijf. Zij kunnen de grensoverschrijdende transporten
hetzij zelf uitvoeren, hetzij laten uitvoeren door een erkend mestvoerder.
De erkende mestvoerder/ geregistreerde grensboer moet op MTIL een mestafzetdocument opmaken
vóór het begin van elk transport van dierlijke en andere meststoffen. Ook moet hij/zij op MTIL de
mestafzetdocumenten namelden (bevestigen) en afmelden (=afgelasten als het transport niet is
doorgegaan). De gegevens die gemeld worden op MTIL, worden automatisch verzonden naar de
Mestbank
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•

Gegevens

Identificatiegegevens van de aanbieder van mest
Naam
Adres
Identificatiegegevens van de afnemer van mest
Naam
Adres
Identificatiegegevens van de voerder van mest
Naam
Adres
Laad-en losgegevens
Tijdsstip en locatie van laden en lossen van de mest en hieruit afgeleid gevolgde route.
Gegevens betreffende de getransporteerde mest
De hoeveelheid meststoffen in termen van gewicht en gehalte aan stikstof en fosfor en
het soort meststoffen.
Gegevens betreffende het gebruikte transportvoertuig
Kenteken van het voertuig waarmee de mest gereden wordt.
•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend.
De VTC machtigt VLM om de gevraagde persoonsgegevens mee te delen aan de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit voor het doeleinde en
onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging.

Beraadslaging VTC nr. 42/2014 van 19 november 2014

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het
Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) aan de dienst Waterlopen van de provincie VlaamsBrabant voor de taken van de erosiecoördinatoren, gewijzigd bij de beraadslaging VTC nr. 42/2014
van 19 november 2014 betreffende de verlenging van de looptijd van de machtiging.
De machtiging wordt gevraagd voor de taken van de erosiecoördinatoren voor de opmaak van
gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen.
De dienst Waterlopen wenst voor de uitvoering van de taken van de erosiecoördinatoren toegang te
bekomen tot gegevens over landbouwers en over percelen gelegen in erosiegevoelig gebied in de
provincie Vlaams-Brabant en in de aangrenzende gemeenten waar de erosiecoördinatoren eveneens
optreden, afkomstig van het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV). Het gaat om de volgende
gegevens:
- identificatiegegevens van landbouwers;
- geografische percelenlaag.
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•

Gegevens

Identificatiegegevens van de landbouwer
- landbouwernummer;
- actieve landbouwer: J/N;
- straat, huisnummer, postcode en gemeente van het correspondentieadres van de
landbouwer;
- telefoonnummer en gsm-nummer van de landbouwer;
- mailadres van de landbouwer, indien beschikbaar.
Gegevens geografische percelenlaag verbonden aan de betrokken landbouwer,
onder meer:
- Pijler-I-gegevens: gewascode en gewasnaam van de hoofdteelt, de voorteelt en de
nateelt; aangegeven oppervlakte (ha); grafische oppervlakte (ha);
erosiegevoeligheidsklasse; referent¡eoppervlakte van het perceel; status blijvend
grasland (P1 - P5);
- Pijler-II-gegevens: beheersovereenkomst of agromilieumaatregel op perceel;
- Referentietabel pijler-ll-gegevens: code beheersovereenkomst (BO) of
agromilieumaatregel (AMM); omschrijving beheersovereenkomst of
agromilieumaatregel; jaar start BO of AMM; laatste jaar BO of AMM (leeg indien
nvt).

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt het ALV om de gevraagde persoonsgegevens van de landbouwers mee te delen aan
de dienst Waterlopen van de provincie Vlaams-Brabant, voor de doeleinden en onder de
voorwaarden vermeld in deze machtiging.
De VTC bepaalt dat de dienst Waterlopen van de provincie Vlaams-Brabant voorziet in een
informatieverstrekking op haar website.
De VTC bepaalt dat de dienst Waterlopen van de provincie Vlaams-Brabant haar op de hoogte brengt
wanneer zij ook voor andere gemeenten zal optreden dan deze die momenteel gekend zijn.

•

Opvolging voorwaarden

De provincie Vlaams-Brabant voorziet in de nodige informatieverstrekking op de website.
De VTC ontving geen informatie omtrent het optreden van de dienst Waterlopen voor bijkomende
gemeenten.

Beraadslaging VTC nr. 43/2014 van 19 november 2014

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het
Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) aan Inagro vzw voor de taken van de
erosiecoördinator voor de provincie West-Vlaanderen, gewijzigd bij beraadslaging VTC nr. 43/2014
van 19 november 2014 met betrekking tot de looptijd van de machtiging
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De machtiging wordt gevraagd voor de taken van de erosiecoördinatoren voor de opmaak van
gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen.
Inagro vzw wenst voor de uitvoering haar taken toegang te bekomen tot gegevens over
landbouwers en over percelen gelegen in de provincie West-Vlaanderen en in de aangrenzende
gemeenten waar de erosiecoördinatoren eveneens optreden, afkomstig van het Agentschap voor
Landbouw en Visserij (ALV). Het gaat om de volgende gegevens:
- identificatiegegevens van landbouwers;
- geografische percelenlaag.

•

Gegevens

Identificatiegegevens van de landbouwer
- landbouwernummer;
- actieve landbouwer: J/N;
- straat, huisnummer, postcode en gemeente van het correspondentieadres van de
landbouwer;
- telefoonnummer en gsm-nummer van de landbouwer;
- mailadres van de landbouwer, indien beschikbaar
Gegevens geografische percelenlaag verbonden aan de betrokken landbouwer,
onder meer:
- Pijler-I-gegevens: gewascode en gewasnaam van de hoofdteelt, de voorteelt en de
nateelt; aangegeven oppervlakte (ha); grafische oppervlakte (ha);
erosiegevoeligheidsklasse; referent¡eoppervlakte van het perceel; status blijvend
grasland (P1 - P5);
- Pijler-II-gegevens: beheersovereenkomst of agromilieumaatregel op perceel;
- Referentietabel pijler-ll-gegevens: code beheersovereenkomst (BO) of
agromilieumaatregel (AMM); omschrijving beheersovereenkomst of
agromilieumaatregel; jaar start BO of AMM; laatste jaar BO of AMM (leeg indien
nvt).

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt het ALV om de gevraagde persoonsgegevens van de landbouwers mee te delen aan
Inagro vzw, voor de doeleinden en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging.
De VTC bepaalt dat Inagro vzw haar op de hoogte brengt wanneer zij ook voor andere gemeenten zal
optreden dan deze die momenteel gekend zijn.

•

Opvolging voorwaarden

De VTC ontving geen informatie omtrent het optreden van Inagro vzw voor bijkomende gemeenten.
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Beraadslaging VTC nr. 48/2014 van 10 december 2014

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het
Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) aan het Steunpunt Erosie van de provincie OostVlaanderen
Het Steunpunt Erosie van de provincie Oost-Vlaanderen telt een 6-tal werknemers die aangesteld zijn
als erosiecoördinator voor verschillende gemeenten. Voor het uitvoeren van hun taken als
erosiecoördinator, alsook voor de opmaak van erosiebestrijdingsplannen, is contact en overleg nodig
met de landbouwers. Tevens is er nood aan informatie over perceelsgegevens.
Het steunpunt Erosie wenst voor de uitvoering van haar taken toegang te bekomen tot gegevens
over landbouwers en over percelen gelegen in een erosiegevoelig gebied in Oost-Vlaanderen,
afkomstig van het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV). Het gaat om de volgende gegevens:
- identificatiegegevens van landbouwers;
- geografische percelenlaag.

•

Gegevens

Identificatiegegevens van de landbouwer
- landbouwernummer;
- actieve landbouwer: J/N;
- straat, huisnummer, postcode en gemeente van het correspondentieadres van de
landbouwer;
- telefoonnummer en gsm-nummer van de landbouwer;
- mailadres van de landbouwer, indien beschikbaar.
Gegevens geografische percelenlaag verbonden aan de betrokken landbouwer, onder
meer:
- Pijler-I-gegevens: gewascode en gewasnaam van de hoofdteelt, de voorteelt en de
nateelt; aangegeven oppervlakte (ha); grafische oppervlakte (ha);
erosiegevoeligheidsklasse; referent¡eoppervlakte van het perceel; status blijvend
grasland (P1 - P5);
- Pijler-II-gegevens: beheersovereenkomst of agromilieumaatregel op perceel;
- Referentietabel pijler-ll-gegevens: code beheersovereenkomst (BO) of
agromilieumaatregel (AMM); omschrijving beheersovereenkomst of
agromilieumaatregel; jaar start BO of AMM; laatste jaar BO of AMM (leeg indien
nvt).

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend.
De VTC machtigt het ALV om de gevraagde persoonsgegevens van de landbouwers mee te delen aan
het Steunpunt Erosie van de provincie Oost-Vlaanderen gelegen, voor de doeleinden en onder de
voorwaarden vermeld in deze machtiging.
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De VTC bepaalt dat het Steunpunt Erosie haar op de hoogte brengt wanneer hij zal optreden voor
andere gemeenten dan de 25 gemeenten die momenteel gekend zijn.

•

Opvolging voorwaarden

De VTC ontving geen informatie omtrent het optreden van het Steunpunt Erosie voor bijkomende
gemeenten.
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Persoonsgegevens van leerlingen, studenten en cursisten
Voor beleid, communicatie en sensibilisatie
Beraadslaging VTC nr. 14/2014 van 14 mei 2014 2014
•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen van het
basisonderwijs en het middelbaar onderwijs door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)
aan het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG) met het oog op het verkrijgen van
beleidsinformatie in het kader van armoedebestrijding.
De sociale determinanten van gezondheid zijn gekend. Zo is er een zeer duidelijke link tussen
opleidingsniveau enerzijds en gezondheidsstatus en levensverwachting anderzijds. Ook al dan niet
werk hebben, werkzekerheid, werkomstandigheden, waar we leven, onze omgeving en de kwaliteit
van de woonst hebben een belangrijke impact op de gezondheid. Dat zijn allemaal factoren waar de
gezondheidssector of het beleid inzake gezondheid als zodanig niet meteen invloed op heeft, en
waarvoor samenwerking met andere beleidsdomeinen dus nodig is.
De gezondheidsongelijkheden bepalen is het samenbundelen van data uit verschillende
gegevensbanken die niet noodzakelijk gerelateerd zijn aan gezondheidsgegevens.
Het is nodig dat Vlaanderen preventief kan optreden en in samenwerking met onderwijs /
tewerkstelling en andere beleidsdomeinen de jeugd bereiken om hen duidelijk maken dat onderwijs
belangrijk is voor hun levensverwachtingen.
Met deze samenwerking wenst het VAZG de socio-demografische en onderwijsgegevens te
ontvangen van het departement Onderwijs en Vorming. Die gegevens hebben betrekking op dezelfde
populatie aan leerlingen en kunnen gekoppeld worden aan de gegevens die de Centra voor
leerlingenbegeleiding aanleveren, hierna CLB’s genoemd.

•

Gegevens

Stamnummer
Indicator"opleiding moeder"
Indicator "schooltoelage"
Indicator "thuistaal"
Indicator "buurt"
Instelling – nummer
Vestigingsplaats
Gewoon/Buitengewoon
Graad
Leerjaar
Type
•

Beslissing

43

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

Beraadslaging VTC nr. 34/2014 van 8 oktober 2014 2014
•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het meedelen van persoonsgegevens uit de leertijdgegevensdatabank
van Syntra Vlaanderen en de onderwijsgegevens van leerlingen van het agentschap voor
Onderwijsdiensten (AgODi) aan de afdeling Strategische Beleidsondersteuning (SBO) van het
departement Onderwijs en Vorming in het kader van een evaluatie van het decreet van 10 juli
2008 betreffende het stelsel van leren en werken.
De afdeling Strategische Beleidsondersteuning (afdeling SBO) van het departement Onderwijs en
Vorming (departement O&V) wenst leerlinggegevens van AgODi en de gegevens omtrent de leertijd
van het Vlaams Agentschap voor ondernemersvorming – SYNTRA Vlaanderen aan te wenden in het
kader van een evaluatie van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Katholieke Universiteit Leuven, vertegenwoordigd door
haar dienst KU Leuven Research & Development.
In een eerste fase van het onderzoek (de scope van voorliggende aanvraag) zijn gegevens nodig van
AgODi en van Syntra Vlaanderen voor wat betreft de component ‘leren’.
In een tweede fase, nl. het onderzoek naar de component ‘werken’, is het de bedoeling om de
gegevens van AgODi en Syntra Vlaanderen te koppelen aan arbeidsmarktgegevens van de VDAB,
verrijkt met bedrijfsgegevens door de KSZ.
De VTC wijst erop dat voor de overdracht van persoonsgegevens van de VDAB voor deze tweede fase
eveneens voorafgaand een machtiging van de VTC vereist is.

•

Gegevens

Volgende gegevens worden zowel bij AgODi als bij Syntra Vlaanderen opgevraagd:
Identificatienummer
Postcode leerling
Geboortejaar
Geslacht
Nationaliteit
Alle overeenkomsten
Thuistaal
Attestering
Opleidingsniveau moeder
Afwezigheden
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Volgende gegevens worden enkel opgevraagd bij Syntra Vlaanderen:
Nummer vestigingsplaats
Leerling-ID
Ondernemingsnummer
Postcode uitbatingszetel onderneming

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt AgODi en Syntra Vlaanderen om de gevraagde persoonsgegevens, mee te delen aan
het departement O&V voor het doeleinde van evaluatie van het decreet van 10 juli 2008 betreffende
het stelsel van leren en werken en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging. De VTC staat
hierbij het gebruik van het rijksregisternummer toe.
De VTC bepaalt dat de machtiging geldt voor een periode tot na het onderzoek door het Vlaams
Parlement.
De VTC bepaalt dat het departement O&V haar op de hoogte brengt wanneer het onderzoek is
afgerond en de gevraagde gegevens werden vernietigd.
De VTC bepaalt dat Syntra Vlaanderen en de KULeuven moeten voorzien in
transparantievoorwaarden en deze ter kennis brengen aan de VTC.
De VTC bepaalt dat de VDI een persoon ter beschikking stelt die controleert of de verwerking door de
statistisch expert correct verlopen is.

•

Opvolging voorwaarden

Syntra Vlaanderen heeft voorzien in de nodige transparantiemaatregelen op de website.
De VTC ontving nog geen informatie over het beëindigen van het onderzoek.

Beraadslaging VTC nr. 41/2014 van 19 november 2014 2014

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het mededelen van persoonsgegevens van lerenden en van
onderwijspersoneel door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) en het Agentschap
Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) en het Departement
Onderwijs en Vorming (O&V) aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) voor het
beantwoorden van beleidsvragen.
Om haar bevoegdheden rationeel te kunnen uitvoeren en om specifiek flankerend Brussels beleid te
kunnen evalueren, heeft VGC nood aan ondersteunende gegevens. Een afgestemd beleid
veronderstelt een zelfde basis. Daarom vraagt VGC de gegevens op met betrekking tot de
onderwijspopulatie in het Brussels Nederlandstalig onderwijs, waarover de Vlaamse Gemeenschap
beschikt.
Voor niet-geaggregeerde persoonsgebonden informatie wordt de voorliggende aanvraag ingediend.
Deze persoonsgegevens acht de VGC nodig omwille van de verschillende soorten parlementaire
vragen en anticipatie op (recurrente) beleidsvragen. De VGC maakt op basis hiervan hetzij
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systematische, hetzij variabele, vraagspecifieke berekeningen (met behulp van
achtergrondkenmerken).

•

Gegevens

De mededeling van gegevens van volgende categorieën van personen wordt gevraagd:
- Van alle ‘lerenden’ (leerlingen, scholieren, studenten, cursisten,…) die les volgen binnen
het Brussels Nederlandstalig onderwijs enerzijds en anderzijds alle ‘lerenden’ (leerlingen,
scholieren, studenten, cursisten,…) die in het Brussels gewest wonen en elders
Nederlandstalig onderwijs volgen.
- Alle onderwijspersoneel werkzaam in het Brussels Nederlandstalig onderwijs enerzijds en
alle onderwijspersoneel die in het Brussels gewest wonen en elders in het Nederlandstalig
onderwijs werkzaam zijn.

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt het Agentschap voor Onderwijsdiensten, het Agentschap Hoger Onderwijs,
Volwassenenonderwijs en Studietoelagen en het Departement Onderwijs en Vorming om de
gevraagde persoonsgegevens mee te delen aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de
doeleinden en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging.
De VTC bepaalt dat de VGC zorgt voor meer transparantie conform de machtiging.
De VTC bepaalt dat de bewaringstermijn van de gecodeerde gegevens wordt beperkt tot 5 jaar.
De VGC bezorgt de VTC een kopie van het schriftelijk en door de directie goedgekeurd veiligheidsplan
tegen uiterlijk 28 februari 2015.
•

Opvolging voorwaarden

De VGC heeft een veiligheidsplan opgesteld, maar het moet nog door de directie goedgekeurd
worden.

Beraadslaging VTC nr. 44/2014 van 10 december 2014 2014

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen van het
basisonderwijs en het middelbaar onderwijs door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)
aan het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG) met het oog op het verkrijgen van
beleidsinformatie in het kader van armoedebestrijding.
De vierjaarlijkse gezondheidsenquête in België toont de relatie ongelijkheden in gezondheid en
sociale determinanten eveneens aan.
Het is nodig dat Vlaanderen preventief kan optreden en samen met onderwijs / tewerkstelling en
andere beleidsdomeinen de jeugd bereiken en hen duidelijk maken dat onderwijs belangrijk is voor
hun levensverwachtingen.
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Met deze samenwerking wenst het VAZG de socio-demografische en onderwijsgegevens te
ontvangen van het departement Onderwijs en Vorming. Die gegevens hebben betrekking op dezelfde
populatie aan leerlingen en kunnen gekoppeld worden aan de gegevens die de Centra voor
leerlingenbegeleiding aanleveren, hierna CLB’s genoemd.
•

Gegevens

Stamnummer
Indicator "opleiding moeder"
Indicator "schooltoelage"
Indicator "thuistaal"
Indicator "buurt"
Instelling – nummer
Vestigingsplaats
Gewoon/Buitengewoon
Graad
Leerjaar
Type
Inschrijvingsdatum
Begin-en einddatum van de inschrijving
Onderwijsvorm
GSO, ASO, TSO, BSO, KSO, OKA

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend.
De VTC machtigt AgODi om de gevraagde persoonsgegevens mee te delen aan VAZG, voor het
doeleinde en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging.
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Voor wetenschappelijk en statistisch onderzoek
Beraadslaging VTC nr. 02/2014 van 22 januari 2014 2014

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor de mededeling van persoonsgegevens van leerlingen door het Lokale
Overlegplatform (LOP) Brussel Hoofdstedelijk Gewest, het LOP Antwerpen Basis, het LOP Gent
Basis en het LOP Lokeren Basis aan de Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), in het kader van
een onderzoek naar de impact van beleidswijzigingen op schoolse segregatie.
De databestanden worden gebruikt in het kader van het Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen (SSL)
bij het HIVA van de KU Leuven, meer specifiek voor onderzoekslijn 2.3 rond de evaluatie van het
Gelijke Onderwijskansen (GOK) beleid. Voor module 2.3.1 wordt onder andere het effect van de
centrale aanmeldingsregisters (CAR) in Antwerpen, Brussel, Gent en Lokeren op segregatie
onderzocht.
Deze aanmeldingsregisters worden georganiseerd op LOP-niveau. In de drie grootste LOP's, die van
Brussel, Antwerpen en Gent, melden ouders hun kind aan via de website. Ze geven er informatie in
met betrekking tot hun woonplaats, sociaal-economische situatie (SES), en schoolvoorkeuren (ouders
kunnen meerdere scholen opgeven, maar maken enkel meer kans om in de eerste drie opgegeven
scholen terecht te komen). Het computerprogramma wijst dan op basis van een algoritme kinderen
aan scholen toe.
Elke toewijzing van leerlingen geeft aanleiding tot een andere verdeling van leerlingen over de
scholen en zo tot een bepaalde mate van sociaal-economische segregatie.
Het onderzoeksproject kan ruwweg in twee delen opgesplitst worden. Het eerste deel beschouwt de
impact van de huidige en van alternatieve toewijzingsregels op de mate van segregatie; in het
tweede deel wordt op een aantal nevenvragen ingegaan. Deze aanvraag betreft enkel de eerste fase.

•

Gegevens

Schooljaar
waarop de data betrekking hebben
Schoolgegevens
Schoolnummer (uniek identificatienummer) en intern volgnummer
Capaciteit van de scholen (per leerjaar/leerlingengroep/geboortejaar, wat toepasselijk is)
Aantal plaatsen (of percentage van het aantal plaatsen) dat de school voorbehoudt voor
indicator- en niet-indicatorleerlingen
Aantal plaatsen (of percentage van het aantal plaatsen) voorbehouden per school volgens
het gekozen toewijzingscriterium (e.g. afstand woonplaats, voorkeur…)
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geboortedatum leerling (voor het kleuteronderwijs - in principe volstaan geboortejaar en maand) of leerjaar/leerlingengroep (voor het lager onderwijs)
Individuele leerlingenkenmerken
opleidingsniveau moeder
schooltoelage
trekkende bevolking
thuisloos
thuistaal (inclusief componenten: thuistaal met moeder, vader, broers, zussen etc)
variabele die aangeeft of de leerling broers of zussen op de school heeft (indien de
toewijzing niet in een vooraf georganiseerde voorrangsperiode verloopt)
variabele die aangeeft of de leerling de zoon of dochter is van een personeelslid op de
school die in aanmerking komt voor de voorrang (e.g. een arbeidscontract van meer dan
104 dagen in de school heeft) (indien de toewijzing niet in een vooraf georganiseerde
voorrangsperiode verloopt) (zie hierboven)
thuisadres
postcode
straatnaam
huisnummer
afstanden tot de opgegeven scholen (inclusief "buffer" (i.e. de zone rond de school),
indien aanwezig in de data)
werkadressen ouder(s)
postcode
straatnaam
huisnummer
afstanden tot de opgegeven scholen
(volgorde van de) preferenties over de scholen
tevredenheid indien de leerling aan de eerste/tweede/… schoolkeuze toegewezen zou
worden (alleszins beschikbaar in Gent voor CAR 2013-2014)

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend onder voorwaarden.
De VTC machtigt de LOPs om de gegevens die zijn vermeld in de aanvraag, aan het HIVA van de KU
Leuven mede te delen voor het doeleinde en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging. De
machtiging geldt tot 31 december 2015.
De machtiging gaat pas in per LOP vanaf de dag dat het LOP de aanvraag heeft ondertekend en voor
het LOP een evaluatie van de beveiliging aan de VTC heeft bezorgd.
Voor de LOPs wordt een veiligheidsconsulent aangesteld tegen 31 juli 2014 en de aanstelling wordt
voorafgaandelijk aan de VTC voorgelegd voor advies.
Voor de LOPs wordt een veiligheidsplan opgesteld tegen 31 december 2014 en aan de VTC bezorgd.
Elk LOP bezorgt de VTC tegen 31 mei 2014 een overeenkomst met de verwerker die voldoet aan de
voorschriften van artikel 16, §1, WVP.
De LOPs en de KU Leuven nemen de gevraagde maatregelen inzake transparantie en delen deze aan
de VTC mee tegen respectievelijk eind mei 2013 en eind december 2015 of bij de eventuele
publicatie van tussentijdse rapporten.
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•

Opvolging voorwaarden

Er werden enkel data gebruikt van het LOP Gent. De gegevensstroom werd correct beveiligd. Voor
het LOP Gent werd evenwel nog niet aan de gestelde voorwaarden voldaan.
De termijnen inzake transparantie zijn nog niet verstreken voor de KU Leuven.

Beraadslaging VTC nr. 20/2014 van 9 juli 2014 2014
•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het meedelen van persoonsgegevens van schoolverlaters aan het
Steunpunt Werk en Sociale Economie en het Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen in het kader
van wetenschappelijk onderzoek naar de overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt en de
professionele inschakeling van schoolverlaters.
Het Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen (SSL) en het Steunpunt Werk en Sociale Economie (WSE)
hebben als opdracht om de Vlaamse overheid te ondersteunen in de realisatie van de doelstellingen
van het Pact 2020. Daarnaast is er voor deze steunpunten tevens een rol weggelegd om het Vlaams
onderwijssysteem en de Vlaamse arbeidsmarkt te monitoren en om op innovatieve wijze
instrumenten hiervoor te ontwikkelen. In eerste instantie concentreert dit gezamenlijk
onderzoeksproject zich op twee prioriteiten: de monitoring van de intrede van jongeren op de
arbeidsmarkt aan de hand van een ‘boordtabel onderwijs - arbeidsmarkt’ en een exploratieve studie
omtrent de koppeling van onderwijsdata, schoolverlatersdata en arbeidsmarktdata. Met deze
koppeling van databanken kunnen nieuwe inzichten en indicatoren ontwikkeld worden met
betrekking tot de overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt en de professionele inschakeling van
schoolverlaters, rekening houdend met de sociale achtergrond en de schoolhistoriek. Het onderzoek
draagt bij tot het verwerven van kennis en het verkennen van beleidspistes met betrekking tot
ongekwalificeerde onderwijsuitstroom, transitiekansen, schoolverlaterswerkloosheid,
kwalificatiemismatches, contractuele flexibiliteit en job- en loonmobiliteit van jongeren.
Vermits gegevens uit verschillende databanken nodig zijn zullen CORVE en de KSZ tussenkomen als
intermediaire organisaties.

•

Gegevens

Benaming gegeven
Personalia
Woonplaats einde SO
Statistische sector einde SO
Opleiding moeder
Thuistaal
Kansarme buurt
Trekkende bevolking / thuisloos
schooltoelage
Onderwijskansenindex (uitstroomjaar)
Opleiding moeder
Thuistaal - moeder
Thuistaal - vader
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Thuistaal - brussen
Thuistaal - vrienden
M.b.t. loopbaan SO
Het jaar van instroom in het secundair onderwijs (“eerste inschrijving”)
Het jaar van uitstroom uit het secundair onderwijs
Leeftijd op het einde van het schooljaar van uitstroom uit SO
Leeftijd bij het begin van het schooljaar van instroom in SO
Zittenblijver secundaire school?
Vlagmoment vroegtijdig schoolverlaten (VSV)
Kwalificatie bij vlagmoment VSV
OKAN
Kwalificatie
Aantal inschrijvingen in SO
Aantal inschrijvingen in SO met melding tuchtprocedure
Aantal inschrijvingen in SO met melding problematische afwezigheden
Onderwijsinstelling waar schoolverlater ingeschreven was op vlagmoment VSV
Onderwijsinstelling waar schoolverlater ingeschreven was op vlagmoment VSV:
onderwijsnet
Onderwijsinstelling waar schoolverlater ingeschreven was op vlagmoment VSV:
vestigingsplaats
Onderwijsinstelling waar schoolverlater ingeschreven was op vlagmoment VSV:
vestigingsplaats
Onderwijsinstelling waar schoolverlater ingeschreven was op vlagmoment VSV: type
sociale mix
Loopbaantypes SO
Ooit ingeschreven in 7de jaar BSO
Aantal B-attesten
Aantal C-attesten
Aantal inschrijvingen met zittenblijven in jaar volgend op B-attest
Aantal inschrijvingen tijdens schoolloopbaan op moment uitstroom SO

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt AgODi, AHOVOS, AKOV, VDAB en Syntra Vlaanderen om de gevraagde
persoonsgegevens mee te delen aan de steunpunten WSE en SSL, voor de doeleinden en onder de
voorwaarden vermeld in deze machtiging.
De VTC bepaalt dat de machtiging geldt voor de huidige steunpuntperiode tot 31 december 2015 en
voor de periode nadien tot 3 jaar na levering van de gegevens, in de mate dat een nieuwe
steunpuntperiode wordt toegekend voor voorliggend onderzoek aan de steunpunten WSE en SSL.
De VTC bepaalt dat zij door de steunpunten WSE en SSL wordt geïnformeerd over het tijdstip van de
levering van de gegevens.
De VTC bepaalt dat de UGent haar een kopie bezorgt van het schriftelijk en door de rector
goedgekeurd veiligheidsplan tegen uiterlijk 31 december 2014.

•

Opvolging voorwaarden

De termijn voor de machtiging is nog niet verstreken.
De steunpunten lieten de VTC weten dat er momenteel nog geen gegevens worden geleverd.
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De VTC ontving een kopie van het schriftelijk en door de rector goedgekeurd veiligheidsplan.

Beraadslaging VTC nr. 21/2014 van 30 juli 2014 2014

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het mededelen van persoonsgegevens van studenten in het hoger
onderwijs door het Agentschap voor Hoger onderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) aan de stad
Antwerpen voor het opstellen van een jaarlijkse omgevingsanalyse betreffende de
studentenpopulatie.
Inzicht in het sociaal-economische profiel van de studenten is noodzakelijk om een goed
onderwijsbeleid uit te werken. Om het studentenbeleid verder en blijvend vorm te geven wenst de
stad Antwerpen bijgevolg jaarlijks een omgevingsanalyse te maken om op een objectieve wijze
doelstellingen te kunnen formuleren en beleidskeuzes te kunnen maken. Aangezien een groot deel
van deze studentenpopulatie geen deel uitmaakt van de wettelijke bevolking in Antwerpen, is
informatie uit andere bronnen noodzakelijk om een zicht te krijgen op deze populatie.
Het algemeen onderwijsbeleid (AOB) van de stad Antwerpen werkt in het kader van het decreet op
het Flankerend Onderwijsbeleid. De opdrachten die het algemeen onderwijsbeleid opneemt, zijn
bekrachtigd in het bestuursakkoord van de stad Antwerpen en geoperationaliseerd in de strategische
en operationele planning.
Uit de strategische doelstellingen volgt dat AOB beleidsinformatie zoekt over de hele leerloopbaan
van de kinderen en jongeren die in Antwerpen wonen of onderwijs volgen, dus tot en met de
instroom op de arbeidsmarkt of het hoger onderwijs. Het in kaart brengen van leerloopbanen
gebeurt niet op individueel niveau maar op geaggregeerd niveau.

•

Gegevens

Identificatiegegevens student
Geboortejaar
Gecodeerd ID per student
Geslacht
Postcode officieel adres
Gemeente officieel adres
Land officieel adres (codes en omschrijving)
Statistische sectorcode (studenten met domicilie in Antwerpen)
Nationaliteit (code en omschrijving)
Studiegegevens
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Aantal studiepunten – verworven
Aantal studiepunten – opgenomen
Academiejaar inschrijving
Diploma behaald (ja/neen)
Generatiestudenten (ja/neen)
Studietoelage
Werkstudent (ja/neen)
Als werktraject opgenomen
Schoolgegevens
Academiejaar
Instellingsnummer hogeschool/ universiteit
Volgnummer van de vestiging
Naam instelling
Soort instelling (hoofdstructuur)
Fusiegemeente van de Vestigingsplaats
Postcode van de vestigingsplaats
Administratieve groep inschrijving – codes
Administratieve groep inschrijving – omschrijving
Cluster van studiegebieden
Type opleiding
Soort contract
Status van de inschrijving

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt AHOVOS om de persoonsgegevens mee te delen aan de stad Antwerpen voor het
doeleinde en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging.
De VTC bepaalt dat de stad Antwerpen en AHOVOS zorgen voor meer transparantie conform de
machtiging.
De VTC bepaalt dat de bewaringstermijn van de gecodeerde gegevens wordt beperkt tot 3 jaar.

•

Opvolging voorwaarden

Het ministerie van Onderwijs en Vorming heeft laten weten dat de transparantievereiste voor alle
machtigingen samen zal gebeuren op volgende webpagina tegen begin september 2015:
http://www.onderwijs.vlaanderen.be/informatieveiligheid/
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Beraadslaging VTC nr. 22/2014 van 30 juli 2014 2014
•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het meedelen van persoonsgegevens uit de leer- en
ervaringsbewijzendatabank (LED) door het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en
Vorming (AKOV) en uit de leertijdgegevensdatabank van Syntra Vlaanderen aan de afdeling
Strategische Beleidsondersteuning (SBO) van het departement Onderwijs en Vorming in het kader
van het bepalen van de indicator ‘vroegtijdig schoolverlaten’.
De afdeling Strategische Beleidsondersteuning (afdeling SBO) van het departement Onderwijs en
Vorming (departement O&V) wenst de inschrijvingsgegevens uit de leertijd van het Vlaams
Agentschap voor ondernemersvorming – SYNTRA Vlaanderen en de gegevens betreffende de leer- en
ervaringsbewijzen aan te wenden in het kader van het project beleidsindicatoren, meer bepaald het
ontwikkelen van de indicator ‘vroegtijdig schoolverlaten’. Op 20 oktober 2013 keurde de Vlaamse
Regering het actieplan vroegtijdig schoolverlaten goed. Daarin worden er acties voorgesteld die het
vroegtijdig schoolverlaten moeten terugdringen. Eén van die acties benadrukt de noodzaak en het
belang van het identificeren en monitoren van gegevens zodat vroegtijdige schoolverlaters nauw
opgevolgd kunnen worden, zowel op macroniveau als op lokaal niveau.
De afdeling SBO heeft voor het ontwikkelen van de indicator ‘vroegtijdig schoolverlaten’ volgende
gegevens nodig:
- de gegevens aangaande de inschrijvingen in de leertijd samen met de bijhorende minimale
identificatiegegevens van de ingeschrevenen in kwestie vanaf het schooljaar 2002-2003, van Syntra
Vlaanderen;
- de gegevens aangaande leer- en ervaringsbewijzen samen met de bijhorende minimale
identificatiegegevens van de houder van de leer- en ervaringsbewijzen in kwestie, uit de LED van
AKOV.

•

Gegevens

Nummer vestigingsplaats
Stamnummer
Identificatienummer
Geboortedatum
Geslacht
Familienaam
Eerste voornaam
Straat woonplaats
Huisnummer
Busnummer
Postcode woonplaats
Land woonplaats
Nationaliteit
Nummer administratieve groep
Hoofdstructuur
Instellingsnummer
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•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt het AKOV en Syntra Vlaanderen om de gevraagde persoonsgegevens uit de LED en
uit de leertijddatabank mee te delen aan het departement O&V voor de doeleinden en onder de
voorwaarden vermeld in deze machtiging.
De VTC bepaalt dat de gegevens door het departement Onderwijs en Vorming bewaart mogen
worden gedurende een periode van 10 jaar.
De VTC bepaalt dat de mededeling van gecodeerde gegevens aan instanties het
voorwerp moeten uitmaken van afzonderlijke machtigingsaanvragen bij de VTC.

•

Opvolging voorwaarden

Onderwijs & Vorming liet weten dat de bewaartermijn moet herbekeken worden in het kader van
het Datawarehouse Onderwijs & Vorming.
Er zijn nog geen mededelingen of vragen geweest.

Beraadslaging VTC nr. 26/2014 van 10 september 2014 2014
•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het mededelen van persoonsgegevens van houders van diploma’s en
leerbewijzen uit de leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED) door het Agentschap voor
Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (AKOV) aan de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ) voor
integratie in het datawarehouse (DWH) arbeidsmarkt en sociale bescherming en verdere
mededeling aan onderzoeksinstellingen en overheden.
De gevraagde gegevens zijn gegevens m.b.t. diploma’s en leerbewijzen die Vlaamse
onderwijsinstellingen en vormingsinstituten uitreiken. Ze zijn gestockeerd in de LED-databank (de
leer- en ervaringsbewijzendatabank), beheerd door het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs
en Vorming (AKOV).
De bedoeling is om deze gegevens te integreren in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale
bescherming.
Aangezien de meerwaarde van het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming in de
koppeling van verschillende bestanden ligt, is het niet de bedoeling van het DWH Arbeidsmarkt en
Sociale Bescherming om de statistieken die de socialezekerheidsinstellingen al beschikbaar stellen te
herhalen. Elke socialezekerheidsinstelling blijft zelf instaan voor de publicaties, statistieken en andere
toepassingen die met het eigen domein sensu stricto te maken hebben.
Het samenvoegen van de data van de bovenvernoemde bronnen maakt van het DWH arbeidsmarkt
en sociale bescherming een nuttige bron voor socio-economisch onderzoek. Niettemin ontbreekt er
bij vele studies gebaseerd op het datawarehouse een belangrijke verklarende factor, met name
gegevens over de gevolgde opleiding en het behaalde diploma of vormingsbewijs. Het toevoegen van
deze gegevens zou een belangrijke meerwaarde vormen.
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•

Gegevens

INSZ
Categorie
Graad
Onderwijsvorm
Bewijstype
Bewijsstaat
Instantie
ISCEDStudiegebied
Schooltype
Onderwerp
ISCEDNiveau
VKS Niveau onderwijskwalificatie
VKS Niveau beroepskwalificatie
Uitreikingsdatum
Volledige naam
Land
Taal
Instelling
Studierichting
Specialisatie
Detailonderwerp
Uren volwassenenonderwijs
Vervalperiode
Alternatieve instantie
Rol alternatieve instantie
Leverancier
Leveranciersreferte
Authenticiteit
Registratiedatum
Registratiereferte
Bijkomende informatie
Bijkomende informatie type
Afzender

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt AKOV om de persoonsgegevens mee te delen aan de KSZ voor integratie in het
DWH arbeidsmarkt en sociale bescherming en zo verder mee te delen aan onderzoeksinstellingen en
overheden voor het doeleinde en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging. De VTC staat
hierbij het gebruik van het rijksregisternummer toe.
De VTC bepaalt dat zowel AKOV, de KSZ als de onderzoeksinstellingen en overheden zorgen voor
meer transparantie.
De KSZ bezorgt de VTC de evaluaties van de beveiliging van de onderzoeksinstellingen en overheden
die niet-geanonimiseerde persoonsgegevens willen ontvangen voor zover die instellingen en
overheden niet recent een formulier evaluatie beveiliging aan de VTC hebben bezorgd.
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De VTC behoudt zich het recht voor om van AKOV en de KSZ een rapport te vragen over de
mededelingen van persoonsgegevens die in het kader van deze machtiging gebeurden.
•

Opvolging voorwaarden

Voor AKOV (nu AHOVOKS) wordt de transparantievoorwaarde ingevuld door het departement
Onderwijs & Vorming. Zie bespreking van de machtiging nr. 2014/21.
Over de KSZ en de onderzoekinstellingen werd nog niet gerapporteerd.

Beraadslaging VTC nr. 30/2014 van 9 juli 2014 2014

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag v het mededelen van persoonsgegevens van leerlingen van het
basisonderwijs en het secundair onderwijs en hun ouders door het AG Stedelijk onderwijs
Antwerpen (AG SO) aan het OCMW Antwerpen en de stad Antwerpen in het kader van de
bestrijding van kinderarmoede.
Tussen het AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen, Stad Antwerpen en het OCMW Antwerpen werd er
een samenwerkingsovereenkomst afgesloten die erop gericht is kinderarmoede in de stad
Antwerpen te detecteren, te remediëren via gepaste hulpverlening en initiatieven te nemen gericht
op preventie van kinderarmoede. Dit project wordt aan X-Stra! toevertrouwd, een onderdeel van
Sociale Interventie van de bedrijfseenheid Samenleven, een vooruitgeschoven dienstverlening van de
stad Antwerpen en het OCMW.
Jaarlijks selecteert AG SO een aantal scholen voor samenwerking met X-Stra! Deze scholen selecteren
de gezinnen voor opvolging door X-Stra! of de sociale dienst van AG SO.
Hiertoe worden, na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betrokken personen (in casu de
ouders), gegevens per mail uitgewisseld tussen het AG SO, stad Antwerpen en het OCMW. Voor de
start van een sociaal onderzoek zullen gegevens vanuit de dienst debiteurenbeheer van het AG SO
bezorgd worden aan X-Stra!.
X-Stra! of de sociale dienst van AG SO nemen volgend op de toestemming contact op met de
gezinnen en starten aldus een dossier op.

•

Gegevens

Naam kind en ouders
Verblijfplaats kind
Telefoonnummer ouders
Status betalingen schoolrekeningen
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•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt door het AG Stedelijk onderwijs Antwerpen om de persoonsgegevens mee te delen
aan het OCMW Antwerpen en de stad Antwerpen voor het doeleinde en onder de voorwaarden
vermeld in deze machtiging, zolang er een eventueel hernieuwde overeenkomst is tussen het AG
Stedelijk onderwijs Antwerpen en het OCMW Antwerpen.
De VTC bepaalt dat het AG Stedelijk onderwijs Antwerpen, het OCMW Antwerpen en de stad
Antwerpen zorgen voor meer transparantie conform deze machtiging.
De VTC bepaalt dat het AG Stedelijk onderwijs Antwerpen haar op de hoogte brengt van de
aanstelling van een veiligheidsconsulent tegen eind september 2015 en ter zake haar advies inwint.
De VTC bepaalt dat het AG Stedelijk onderwijs Antwerpen haar een kopie bezorgt van het schriftelijk
en door de directie goedgekeurd veiligheidsplan tegen uiterlijk 1 januari 2016. De vorderingen inzake
de nog te nemen overige maatregelen worden dan ook meegedeeld.
Het OCMW deelt ook tegen uiterlijk 1 januari 2016 de vorderingen mee inzake de nog te nemen
overige maatregelen.
•

Opvolging voorwaarden

De termijnen zijn nog niet verstreken.

Beraadslaging VTC nr. 31/2014 van 29 oktober 2014 2014

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag van het mededelen van persoonsgegevens van leerlingen van het basis en
secundair onderwijs door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan het Lokaal
Overlegplatform (LOP) Antwerpen en de stad Antwerpen voor het bepalen van contingenten
indicatorleerleerlingen, het opstellen van een jaarlijkse omgevingsanalyse betreffende de
leerlingenpopulatie en het flankerend onderwijsbeleid.
Deze aanvraag betreft enerzijds informatie die nodig is voor het uitvoeren van de taken van het
lokaal onderwijsplatform (LOP) en anderzijds informatie die de stadsdiensten zelf nodig hebben: het
Algemeen Onderwijsbeleid (AOB) van de stad in het kader van het flankerend onderwijsbeleid en de
studiedienst Stadsobservatie.
Het LOP heeft o.a. de decretale opdracht om een omgevingsanalyse van de scholen te maken.
Omwille van de schaalgrootte van Antwerpen met meer dan 240 vestigingsplaatsen van basisscholen
en bijna 100 van secundaire scholen, heeft het LOP het algemeen onderwijsbeleid en de studiedienst
van de stad Antwerpen betrokken om de omgevingsanalyses uit te voeren. Het algemeen
onderwijsbeleid neemt de uitvoering van deze taak op zich, onder regie van het LOP. Ze werkt
hiervoor voor samen met de Studiedienst Stadsobservatie van de Stad Antwerpen.
Ook dient deze aanvraag om de dienst AOB (algemeen onderwijsbeleid) van de stad Antwerpen over
de nodige data te laten beschikken om beleidsvoorbereidend, –ondersteunend, en –evaluerend werk
te verrichten. De taak van SSO (de studiedienst stadsobservatie) is om het nodige statistisch
onderzoek te verrichten en over de resultaten aan AOB te rapporteren binnen de lijnen van de
deontologische code.
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Om de vooruitgang van de strategische acties te kunnen monitoren, heeft het onderwijsbeleid nood
aan relevante gegevens en informatie.

•

Gegevens

Identificatiegegevens leerling
Statistische sector woonplaats leerling
Postcode leerling
Fusiegemeente leerling
NIS code fusiegemeente leerling
Land/verblijfplaats leerling (codes en omschrijving)
Geslacht
Nationaliteit (codes en omschrijving)
Geboortejaar
Leerjaar leerling
Schoolse vertraging (totaal)
Schoolse vertraging (kleuter)
Schoolse vertraging (lager)
Secundair onderwijs:
• Natuurlijk leerjaar
• Soort leerjaar
Nummer administratieve groep
Naam administratieve groep
Voor het secundair onderwijs:
Onderwijsvorm
Graad
Studierichting
Studiegebied
Rubriek DBSO
Opleiding DBSO
Opleidingsvorm BUSO
Type buitengewoon onderwijs (codes en omschrijving)
Voor het secundair onderwijs ook:
Opleidingsvorm Buso
Administratieve groep Buso
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Financierbaar (codes en omschrijving)
Voorrangsindicatoren-indicatoren en Thuistaal niet Nederlands:
Taal in het gezin is Nederlands? (ja/nee)
Opleidingsniveau van de moeder (diploma SO, studiegetuigschrift 2de leerjaar BSO of
daarmee gelijkgesteld studiebewijs) (ja/nee)
Krijgen van een schooltoelage (ja/nee)
Kind behoort tot rondreizende bevolking
Kind is (tijdelijk) buiten het gezin opgenomen (ja/neen)
Kind is indicatorleerling (ja/neen)
Leerling woont in een buurt met hoog percentage leerlingen met minstens 2 jaar schoolse
vertraging op 15-jarige leeftijd (ja/nee)
Schoolgegevens
Fusiegemeente school (<>vestigingsplaats)
Postnummer van de fusiegemeente (<>vestigingsplaats)
NIS code fusiegemeente school (<>vestigingsplaats)
Adres van de school (<>vestigingsplaats)
Naam van de vestigingsplaats van de school
Intern volgnummer van de vestigingsplaats
Volgnummer van de vestigingsplaats
Adres vestigingsplaats school
Postnummer van de vestigingsplaats van de school
NIS code van de fusiegemeente van de vestigingsplaats
Fusiegemeente van de vestigingsplaats van de school
Nummer van de school
Naam van de school
Inrichtende macht (codes en omschrijving)
Net (codes en omschrijving)
Onderwijskarakter (codes en omschrijving)
Levensbeschouwing (codes en omschrijving)
Pedagogische methode (codes en omschrijving) van de school
Pedagogische methode van de vestigingsplaats (codes en omschrijving)
Niveau (codes en omschrijving)
Soort programma (codes en omschrijving)
Taalregime (codes en omschrijving)
Hoofdstructuur
Soort onderwijs: Gewoon / buitengewoon onderwijs (codes en omschrijving)
Anderstalige nieuwkomers
Schooljaar
(code en omschrijving)
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•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt AgODi om de persoonsgegevens mee te delen aan het LOP basis en secundair
Antwerpen, de dienst van de stad Antwerpen bevoegd voor het algemeen onderwijsbeleid en de
studiedienst van de stad Antwerpen voor de doeleinden en onder de voorwaarden vermeld in deze
machtiging.
De machtiging VTC/30/2013 wordt opgeheven.
De VTC bepaalt dat het LOP, de stad Antwerpen en AgODi zorgen voor meer transparantie conform
deze machtiging
De VTC bepaalt dat de bewaringstermijn van de gecodeerde gegevens wordt beperkt tot 3 jaar.

Beraadslaging VTC nr. 40/2014 van 19 november 2014 2014
•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het meedelen van persoonsgegevens van de OCMW-cliënt uit de Leer- en
ervaringsbewijzendatabank (LED) van het agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming
(AKOV) aan de OCMW in het kader van het sociaal onderzoek en het traject van activering.
De Belgische OCMW’s wensen in het kader van hun wettelijke opdracht tot het uitvoeren van een
sociaal onderzoek, en in het kader van hun begeleiding tot activering een consultatie te kunnen doen
van de gegevens, die beschikbaar zijn in de LED van het AKOV. Voor de personen die een beroep
doen op een OCMWdienst voor hulpverlening, is er een wettelijke verplichting tot het voeren van
een sociaal onderzoek. Bovendien heeft het OCMW de plicht de hulpvrager te begeleiden via een
traject van activering naar de arbeidsmarkt. Om dit efficiënt te kunnen realiseren zijn de gevraagde
gegevens noodzakelijk.
De doelstelling is om het verzamelen van gegevens door OCMW’s voor het sociaal onderzoek zo vlot
en betrouwbaar mogelijk te laten verlopen; evenals om OCMW’s van elektronische, betrouwbare en
snelle informatie te voorzien om hun taak van arbeidstrajectbegeleiding goed te kunnen vervullen.

•

Gegevens

De opvraging van de diploma’s en getuigschriften van OCMW-cliënten.

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend.
De VTC machtigt het AKOV, de gevraagde persoonsgegevens mee te delen aan de OCMW voor de
doeleinden en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging. De VTC staat hierbij het gebruik
van het rijksregisternummer toe.
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Voor dossierbehandeling
Beraadslaging VTC nr. 08/2014 van 9 april 2014 2014
•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen door
onderwijsinstellingen van het basis- en secundair onderwijs aan het Agentschap voor
Onderwijsdiensten (AgODi) met het oog op de organisatie van onthaalonderwijs voor anderstalige
nieuwkomers.
Het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers heeft tot doel Nederlandsonkundige
leerlingen, die onlangs in België zijn aangekomen, op te vangen en hen zo snel mogelijk Nederlands
te leren.
Het onthaalonderwijs in het basisonderwijs verschilt van het onthaalonderwijs in het secundair
onderwijs. Daar waar de anderstalige nieuwkomers in het secundair gedurende een jaar een
Nederlands taalbad krijgen om daarna naar het regulier onderwijs over te stappen worden de
anderstalige nieuwkomers in het basisonderwijs van meet af aan deels afzonderlijk onderwezen en
deels samen met de kinderen in de reguliere klas.
Voorliggende aanvraag betreft het meedelen van persoonsgegevens van anderstalige nieuwkomers
met het oog op de organisatie van onthaalonderwijs.

•

Gegevens

AgODi vraagt mededeling van het gegeven “anderstalige nieuwkomer” en “gewezen
anderstalige nieuwkomer”.

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend.
De VTC machtigt de onderwijsinstellingen van het basis- en secundair onderwijs om de gevraagde
persoonsgegevens mee te delen aan AgODi voor de doeleinden en onder de voorwaarden vermeld in
deze machtiging.
De VTC bepaalt dat deze machtiging geldt voor een periode tot 31 juli 2014.

Beraadslaging VTC nr. 18/2014 van 9 juli 2014 2014

•

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-
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en ervaringsbewijzendatabank (LED), gewijzigd bij beraadslaging nr. 18/2014 van 9 juli 2014 voor
het gebruik van gegevens uit de LED door AgODi voor een aantal bijkomende doeleinden.
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.
Om de LED uit te bouwen zullen verschillende leveranciers die beschikken over gegevens inzake
erkende onderwijs- en beroepskwalificaties, deze gegevens aanleveren aan de LED. Die gegevens
worden centraal opgeslagen in de LED.
Met voorliggende aanvraag wensen de VDAB, AgODi en AHOVOS toegang te krijgen tot de gegevens
in de LED, die wordt beheerd door het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming
(AKOV). De bedoeling is om op termijn de LED voor te dragen om door de Vlaamse Regering erkend
te worden als authentieke gegevensbron.

•

Gegevens

Categorie
Graad
Onderwijsvorm
Type bewijs
Staat bewijs
Instantie
Onderwerp
Uitreikingsdatum
Volledige naam
Land
Taal
Instelling
Studierichting
Specialisatie
Detail onderwerp
Uren volwassenenonderwijs
Vervalperiode
Alternatieve instantie(s)
Rol alt. instantie(s)
Bron
Authenticiteit
Registratiedatum
Bijkomende informatie
bijkomende informatie type
Identificatienummer van de Sociale Zekerheid
ISCED Studiegebied
ISCED Niveau:
VKS Niveau Onderwijskwalificatie
VKS Niveau Beroepskwalificatie
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•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend.
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 deze beraadslaging.
De VTC bepaalt dat AgODi en AKOV haar rapporteren over de aspecten vermeld in deze machtiging.

•

Opvolging voorwaarden

Op dit moment wordt nog geen gebruik gemaakt van de LED voor de Leerkrachtendatabank of
Startbanen.

Beraadslaging VTC nr. 24/2014 van 30 juli 2014

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het mededelen van persoonsgegevens van studenten in het hoger
onderwijs door het Agentschap voor Hoger onderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) aan de Dienst
Uitvoering Onderwijs (DUO) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van
Nederland in het kader van studiefinanciering.
De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van
Nederland heeft aan AHOVOS gevraagd of er op basis van de Databank Hoger Onderwijs een
controle kan gedaan worden m.b.t. studenten in Vlaanderen met Nederlandse studiefinanciering.
De bedoeling is dat er vanuit DUO een lijst van studenten (met persoonsgegevens) aangeleverd
wordt en dat AHOVOS hen feedback bezorgt over deze studenten.
Er gebeurt eerst een proof of concept om te testen of een dergelijke gegevensuitwisseling technisch
mogelijk is.
Eén van de moeilijkheden die zich voordoet, is dat er een koppeling zal moeten gebeuren op basis
van namen en geboortedata. DUO beschikt immers niet over rijksregisternummers en AHOVOS
beschikt niet over het Nederlandse Burger Service Nummer. Het is door testen te doen op echte data
dat men bepaalde problemen kan ontdekken en daar een oplossing voor kan zoeken. Daarom wordt
al vanaf de testfase een machtiging aangevraagd.

•

Gegevens

Identificatiegegevens van de student zoals deze geregistreerd werden in de Databank
Hoger Onderwijs:
naam
voornaam
geboortedatum
Persoonsnummer DUO
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Instelling hoger onderwijs
naam van de instelling
Opleidingsgegevens
soort opleiding
cluster van studiegebieden
administratieve groep
afstudeerrichting
Inschrijvingsgegevens
academiejaar
inschrijvingsdatum
status van de inschrijving (actief of uitgeschreven)
eventuele uitschrijvingsdatum
soort contract waaronder de student is ingeschreven (diploma-, examen- of
creditcontract).
Aantal opgenomen studiepunten
Dit geeft het aantal studiepunten weer waarvoor de student is ingeschreven.
Diploma behaald
De indicator ‘diploma behaald’ geeft aan of de student het diploma voor de
desbetreffende opleiding behaald heeft.

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt AHOVOS om de persoonsgegevens mee te delen aan de Nederlandse Dienst
Uitvoering Onderwijs voor het doeleinde en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging.
De VTC bepaalt dat zowel AHOVOS als DUO tegen 31 oktober 2014 aan de VTC laten weten hoe ze
voor meer transparantie hebben gezorgd conform deze machtiging.
De VTC bepaalt dat de betrokken partijen haar op de hoogte houden van het resultaat van de
testfase en de mogelijke verderzetting van het project zodat ze weet of de geplande uitwisseling voor
de gevraagde termijn zal gebeuren en ze zo nodig de machtiging kan aanpassen.

•

Opvolging voorwaarden

Voor AHOVOS (nu AHOVOKS) wordt de transparantievoorwaarde ingevuld door het departement
Onderwijs & Vorming. Zie bespreking van de machtiging nr. 2014/21.
DUO heeft de genomen maatregelen inzake transparantie gemeld aan de VTC die nog een paar
aanvullingen heeft voorgesteld.
Er werd nog geen informatie aan de VTC bezorgd over het resultaat van de testfase.
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Beraadslaging VTC nr. 35/2014 van 29 oktober 2014 2014

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag tot uitbreiding voor het meedelen van bijkomende diploma’s van EPBverslaggevers van machtiging de nr. 19/2012 voor het meedelen van persoonsgegevens uit de Leeren ervaringsbewijzendatabank (LED) door het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en
Vorming aan het Vlaams Energieagentschap
In het Vlaamse Gewest is sinds 1 januari 2006 voor nieuwe gebouwen en grondige renovaties de
energieprestatieregelgeving (EPB-regelgeving) in werking getreden. De regelgeving kadert in een
streven naar betere energieprestaties voor het Vlaamse gebouwenbestand. De procedures die in de
energieprestatieregelgeving voorzien zijn, zijn gebaseerd op het elektronisch indienen van
documenten. Voor dit doel ontwikkelde het Vlaams Energieagentschap de Energieprestatiedatabank.
Gebruikers hebben pas toegang tot de Energieprestatiedatabank indien ze over een aantal specifieke
kenmerken beschikken. Voor een EPB-verslaggever is het nodig dat deze over het juiste diploma
beschikken.
Met huidige aanvraag wil het VEA een aantal bijkomende diploma’s opvragen van EPB-verslaggevers.

•

Gegevens

Relevante diploma’s van de EPB-verslaggevers.
Het VEA heeft bijkomend nood aan persoonsgegevens uit de LED met diploma’s met als graad:
Bachelor in de elektromechanica: afstudeerrichting klimatisering,
Bachelor in de toegepaste architectuur,
Bachelor in de bouw,
Master of Architecture,
Master of Civil Engineering,
Graduaat bouw,
Architect-assistent.

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend.
De VTC machtigt het AKOV om de gevraagde persoonsgegevens mee te delen aan het VEA, onder de
voorwaarden vermeld in deze machtiging en in de beraadslaging VTC nr. 19/2012 van 26 september
2012.

Beraadslaging VTC nr. 47/2014 van 10 december 2014 2014

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het mededelen van persoonsgegevens van schoolverlaters door het
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming en door Syntra Vlaanderen aan het Agentschap voor
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Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) in het kader van opvolging van de overgang van
onderwijs naar de arbeidsmarkt.
In het kader van de doelstelling “opvolging van de overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt” heeft
de VDAB nood aan gegevens omtrent wie de schoolverlaters zijn enerzijds en de diplomagegevens
van deze schoolverlaters anderzijds.
De set gegevens omtrent wie de schoolverlaters zijn ontvangt de VDAB reeds van de agentschappen
binnen het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (AKOV, AgODi en AHOVOS).
Dit zijn niet alle schoolverlaters die op jaarbasis de overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt
maken. De leerlingen die via Syntra Vlaanderen na de leertijd de arbeidsmarkt betreden, maken geen
deel uit van het bestand dat door Onderwijs & Vorming wordt aangeleverd. Om ervoor te zorgen dat
de VDAB de doelstelling “opvolging van de overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt” volledig kan
realiseren, moet de VDAB ook beschikken over de gegevens van de schoolverlaters via Syntra
Vlaanderen. Enkel door de jaarlijkse gegevensstroom uit te breiden met de schoolverlaters van
Syntra Vlaanderen, komt er een volledig beeld beschikbaar van alle Vlaamse schoolverlaters.
Nu de Leer- en ervaringsbewijzendatabank volledig operationeel is wenst de VDAB ook de
diplomagegevens te verkrijgen van de schoolverlaters.
Deze machtiging behandelt de mededeling van het gegeven schoolverlater en van de leerbewijzen
van de schoolverlaters.
•

Gegevens

Bestand met de schoolverlaters,
Rijksregisternummer van de schoolverlater,
Postcode van diens officiële woonplaats,
De gevolgde studierichting (omschrijving en code) tijdens het laatst gevolgde studiejaar,
De leerbewijzen

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend.
De VTC machtigt AKOV, AgODi,AHOVOS en Syntra Vlaanderen om de gegevens mee te delen aan de
VDAB, onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging.
De VTC machtigt AKOV om vanuit de LED de leerbewijzen van de schoolverlaters mee te delen aan de
VDAB, onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging.

67

Persoonsgegevens van kinderen, jongeren, pleegkinderen, -gezinnen en -gasten
Voor wetenschappelijk en statistisch onderzoek
Beraadslaging VTC nr. 04/2014 van 19 februari 2014 2014

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het meedelen van persoonsgegevens van kinderen en hun gezinsleden
door Kind en Gezin aan de Universiteit Gent voor het verwezenlijken van een onderzoek over de
invloed van sociale factoren op de ontwikkeling van het jonge kind.
De Vakgroep Sociologie van de Universiteit (hierna UGent) onderzoekt de invloed van socioeconomische en etnische huishoudkenmerken op de ontwikkeling van het jonge kind en wil daartoe
kunnen beschikken over bepaalde gecodeerde persoonsgegevens aangaande, enerzijds, de kinderen
geboren vanaf 2006 tot en met 2009 (met uitsluiting van geadopteerde kinderen) en, anderzijds, hun
gezinsleden in de periode relevant voor het onderzoek (vanaf de geboorte van het kind tot het de
leeftijd van 2,5 jaar bereikt).
Voor de verwezenlijking van het onderzoek worden persoonsgegevens uit het datawarehouse van
Kind en Gezin opgevraagd. Het betreft gegevens betreffende het kind, de moeder, de zwangerschap
en het risico op kansarmoede.

•

Gegevens

Gegevens betreffende het kind
Nationaliteit van het kind
Geslacht
Geboortejaar
Geboortegewicht
Domicilie bij de geboorte in het Vlaams of Brussels gewest
Keuze van medisch toezicht (bv. Kind en Gezin, private opvolging, Office de la Naissance et
de l’enfance, onbekend)
Voeding (borstvoeding of kunstvoeding en duur borstvoeding)
Biometrische gegevens (gewicht, lengte en hoofdomtrek)
Leeftijd bij overlijden of doodgeboorte
Gegevens betreffende de zwangerschap
Zwangerschapsduur (in weken)
Aantal borelingen van de zwangerschap (bv. eenling of tweeling)
Pariteit (hoeveelste bevalling van de moeder)
Prenataal toezicht
Gegevens betreffende de moeder
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Leeftijd van de moeder bij de geboorte van het kind
Geboortenationaliteit en huidige nationaliteit van de moeder
Precaire verblijfssituatie van de moeder
Opleidingsniveau van de moeder

Algemene kansarmoedemaat gebaseerd op volgende kansarmoedecriteria
Beschikbaar maandinkomen gezin (voldoende of onvoldoende)
Opleidingsniveau ouders (voldoende of onvoldoend geschoold)
Arbeidssituatie ouders (kritiek of niet kritiek)
Laag stimulatieniveau (ja of nee)
Huisvesting (voldoende of onvoldoende)
Gezondheid gezinsleden (risico of geen risico)

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt Kind en Gezin om de gevraagde persoonsgegevens - met uitzondering van de
gegevens die de gezondheid betreffen, mee te delen aan de UGent voor de doeleinden en onder de
voorwaarden vermeld in deze machtiging.
Kind en Gezin en de UGent nemen de gevraagde maatregelen inzake transparantie vermeld in deze
machtiging en delen deze aan de VTC mee tegen 1 mei 2014. De UGent deelt voor 31 augustus 2017
aan de VTC mee welke maatregelen inzake transparantie genomen werden bij de eventuele
publicatie van de onderzoeksresultaten.
De VTC bepaalt dat de UGent haar een kopie bezorgt van het schriftelijk en door de rector
goedgekeurd veiligheidsplan tegen uiterlijk 31 december 2014.

•

Opvolging voorwaarden

Kind en Gezin bezorgde de VTC de maatregelen inzake transparantie.
De VTC ontving het veiligheidsplan van de UGent.
De termijn voor het publiceren van de onderzoeksresultaten is nog niet verlopen.

Voor dossierbehandeling
Beraadslaging VTC nr. 11/2014 van 9 april 2014 2014

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag tot uitbreiding in het kader van het cumulverbod en de wettelijke subrogatie
van de machtiging nr. 23/2013 voor het meedelen van persoonsgegevens in het kader van de
integrale jeugdhulp door het agentschap Jongerenwelzijn (JWZ) aan het Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap (VAPH).
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Het VAPH heeft als opdracht om de maatschappelijke integratie en participatie van personen met
een handicap te bevorderen.
Minderjarigen die toegang wensen tot ondersteuning van VAPH moeten zich niet meer wenden tot
het VAPH maar wel tot de toegangspoort integrale jeugdhulp.
Met het oog op de uitvoering van de bevoegdheden en taken van de toegangspoort zal er
uitwisseling van de persoonsgegevens, waaronder gezondheidsgegevens, plaatsvinden tussen
jeugdhulpaanbieders, voorzieningen die jeugdhulpverlening aanbieden, de intersectorale
toegangspoort (ITP), gemandateerde voorzieningen en sociale diensten. Die informatie-uitwisseling
verloopt zoveel mogelijk digitaal, rekening houden met de in de voorzieningen aanwezige
informatiesystemen, via de toepassing INSISTO, die hiervoor gebruik maakt van de basisdiensten van
E-Health.
Wanneer er voor een minderjarige ondersteuning vanuit het VAPH noodzakelijk blijkt dan zal er een
aanmelding moeten gebeuren als hiervoor beschreven bij de toegangspoort in INSISTO.
Het VAPH vraagt nu de mededeling van een aantal gegevens uit het elektronisch dossier bij de
toegangspoort integrale jeugdhulp (INSISTO) voor een nieuwe doelstelling, namelijk om haar
decretale opdracht voortvloeiend uit artikel 14 van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het
intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met
een Handicap inzake cumulverbod en wettelijke subrogatie te kunnen uitoefenen.
Deze gegevens moeten het VAPH info verschaffen over de mogelijke derde vergoedingsdebiteur en
toelaten in te schatten of er mogelijk cumul is en of wettelijke subrogatie kan spelen. Belangrijk
hierbij is te weten of het bij de vergoeding of mogelijke vergoeding van de derde
vergoedingsdebiteur om dezelfde handicap en dezelfde schade gaat als bij de vraag om
ondersteuning vanuit het VAPH.
Het VAPH moet op de hoogte zijn van de jeugdhulpverlening die wordt geïndiceerd door het team
Indicatiestelling voor personen die mogelijk aanspraak kunnen maken op vergoeding door een derde
vergoedingsdebiteur om tijdig contact te kunnen opnemen met de mogelijke derde
vergoedingsdebiteur en de betrokken persoon met een handicap of zijn wettelijke
vertegenwoordiger in verband met de toepassing van voormeld artikel 14 van het decreet van 7 mei
2004.
Het VAPH moet de door het team jeugdhulpregie toegewezen modules jeugdhulpverlening die vanuit
het VAPH worden georganiseerd subsidiëren. Desgevallend dient hierbij het cumulverbod te worden
toegepast of kan het VAPH de door betaalde bedragen terugvorderen van de derde
vergoedingsdebiteur op grond van haar wettelijk subrogatierecht.

•

Gegevens

Identificatiegegevens van de aangemelde minderjarige
naam
voornaam
geslacht
geboortedatum
(rijksregisternummer)
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Domicilieadres
Identificatie van wettelijke vertegenwoordiger(s) (ouders, voogd):
naam
voornaam
adres
relatie tot de minderjarige
geboortedatum
telefoon
e-mail
of deze persoon al dan niet ontvanger is van de documenten verstuurd aan de minderjarige.
Diagnostische gegevens in relatie tot de hulpbehoefte (met uitzondering van de door de arts
versleutelde medische gegevens). cf. luik diagnostische gegevens in het kader van aanmelding
in Insisto :
problematisch functioneren, probleemgebied, bevinding handicapcodes, modaliteiten,
stoorniscodes, proces, instrumenten, standaardisatie, kwalificatie, positieve krachten,
probleemgebied en bevinding)
Handicapcodes met inbegrip van modaliteiten en stoorniscodes
Positionering van het cliëntsysteem tav diagnostische gegevens
Gegevens in verband met de indicatiestelling/indicatiestellingsverslag (ISV) door het team
indicatiestelling van de toegangspoort:
aanvraagcontext, verslagtype, dossiernummer, datum ontvankelijk, datum ISV goedgekeurd,
indicatiesteller, leidinggevende, lijst bijkomende info, lijst diagnostiek info, lijst typemodules
met bijhorende zorgzwaarte, bijlagen o.a. adviesrapport, geldigheidsduur, hoogdringendheid,
reden van hoogdringendheid, vragen lijst wettelijke subrogatie…)
Typemodules en datum indicatiestellingsverslag
Gegevens in verband met de jeugdhulpverleningsbeslissing van het team jeugdhulpregie:
aanvraagcontext, toegangspoort voorziening, toegangspoort afdeling, aanmeldende
voorziening en afdeling, dossiernummer, datum ontvankelijk, dossierbeheerder (e-mail en
telefoon) leidinggevende, lijst van geïndiceerde typemodules, typemodule status naam van
voorziening waar hulp mag opgestart worden, periode of geldigheidsduur) met betrekking tot
minderjarigen die mogelijk aanspraak kunnen maken op een vergoeding van een derde
vergoedingsdebiteur
Wettelijke subrogatie

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt JWZ om de gevraagde persoonsgegevens mee te delen aan VAPH voor de
doeleinden en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging.
De VTC vraagt dat haar tegen 31 juli 2014 wordt gemeld hoe de transparantievoorwaarde werd
uitgevoerd.
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•

Opvolging voorwaarden

Er werden aan de VTC modellen bezorgd. De VTC heeft daarbij opmerkingen gemaakt.

Beraadslaging VTC nr. 12/2014 van 14 mei 2014 2014

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het meedelen van persoonsgegevens van pleeggezinnen en
pleegkinderen en –gasten door het Agentschap Jongerenwelzijn (JWZ) aan Agentschap Hoger
Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) voor de toekenning
studiefinanciering.
De Vlaamse Gemeenschap kent de schooltoelagen en studietoelagen toe aan gezinnen die het
financieel moeilijk hebben. AHOVOS is belast met de uitvoering van deze regelgeving.
Het decreet van 29 juni 2012 houdende de organisatie van pleegzorg (hierna Pleegzorgdecreet)
voegde aan artikel 33 van het Studiefinancieringsdecreet een tweede lid toe, dat luidt als volgt: “In
afwijking van het eerste lid heeft een pleegkind of een pleeggast, als bedoeld in artikel 2, 8° en 10°,
van het decreet van 29 juni 2012 houdende de organisatie van pleegzorg recht op een volledige
toelage op voorwaarde dat de pleegzorg in het pleeggezin langer dan één jaar duurt.”
Om die bepaling te kunnen uitvoeren, heeft AHOVOS gegevens nodig omtrent wie de voorwaarden
van voormeld artikel vervult. Artikel 33, tweede lid Studiefinancieringsdecreet treedt in werking op 1
september 2014 (studiefinanciering betreffende het school/academiejaar 2014 – 2015). Dit
impliceert dat de pleegzorger/pleeggast vanaf 1 augustus 2014 een aanvraag kan indienen.

•

Gegevens

Lijst van pleegkinderen/pleeggasten,
de identiteit op van de pleegzorgers,
begindatum en indien gekend de einddatum van alle aaneensluitende periodes van
pleegzorg binnen eenzelfde pleeggezin.

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend.
De VTC machtigt JWZ om de gevraagde persoonsgegevens mee te delen aan AHOVOS voor de
doeleinden en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging.
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Persoonsgegevens van inburgeraars en anderstaligen
Voor dossierbehandeling en beleid
Beraadslaging VTC nr. 28/2014 van 10 september 2014 2014

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het meedelen van persoonsgegevens van inburgeraars en van cursisten
Nederlands als tweede taal (NT2) die tevens kandidaat sociale huurder zijn door de
onthaalbureaus (OB’s) en de Huizen van het Nederlands (HvN) aan het Vlaams Woningfonds (VWF)
in het kader van het sociale huurstelsel en aan de IVA Inspectie RWO (via het VWF) in het kader
van het toezicht op de sociale huurreglementering.
Momenteel wordt een elektronisch registratiesysteem ontwikkeld voor de OB’s en de HvN (de
Kruispuntbank Inburgering (de KBI)). De OB’s en HvN kunnen via dit systeem hun cliënten opvolgen.
Aangezien de OB’s en de HvN in functie van de trajecten die ze begeleiden nauw samenwerken met
diverse partners (zoals VDAB, aanbodverstrekkers NT2, OCMW en VMSW) dienen met deze partners
uitwisselingsstromen uitgebouwd te worden in dit nieuw registratiesysteem. Het ABB is
verantwoordelijk voor de coördinatie, de voortgangscontrole en het technische beheer van de KBI.
Voorliggende aanvraag voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens omhelst één van
deze uitwisselingsstromen, namelijk de uitwisseling van gegevens van inburgeraars en cursisten NT2
die tevens kandidaat-sociale huurders zijn via de Kruispuntbank Inburgering naar het Vlaams
Woningfonds.
Het Kaderbesluit Sociale huur regelt dat, om ingeschreven te kunnen worden in het
Inschrijvingsregister en om toegelaten te worden tot een sociale huurwoning, de kandidaat-sociale
huurder moet aantonen bereid te zijn om Nederlands te leren (taalbereidheidsvoorwaarde) en,
indien hij verplicht is om een inburgeringstraject te volgen, moet aantonen bereid te zijn om het
inburgeringstraject te volgen (inburgeringsbereidheidsvoorwaarde).
De taalbereidheid en inburgeringsbereidheid kunnen via diverse documenten aangetoond worden of
indien deze nog niet kunnen aangetoond worden, dient de betrokkene opgevolgd te worden door
een OB of door een HvN. Om na te gaan of de kandidaat-sociale huurder voldoet aan de taal- of
inburgeringsbereidheidsvoorwaarde doet de verhuurder beroep op de bevoegde overheden of
instellingen die de nodige informatie elektronisch kunnen bezorgen. Het gaat hierbij om de OB’s en
de HvN die de informatie elektronisch via de KBI kunnen bezorgen (art. 52, §2 van het Kaderbesluit
Sociale huur).

•

Gegevens

INSZ-nummer (rijksregisternummer of inschrijvingsnummer sociale zekerheid)
Gegevens over de TypeTrajecten in de Kruispuntbank Inburgering
de datum
de naam
de KBIbeheerder
Gegevens over de doelgroep van de kandidaat-sociaal huurder
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verplicht tot inburgering / recht op inburgering / geen doelgroep.
Personen die verplicht zijn, vallen onder de inburgeringsbereidheid. De rest (recht op
inburgering of geen doelgroep) valt onder de taalbereidheidsvoorwaarde.
Gegevens over het inburgeringsattest of EVC-attest
Gegevens over het behaalde niveau NT2
Gegevens over het Trajectonderdeel NT2
- het besluit
- de status
- bijhorende data van het onderdeel
Gegevens over het inburgeringscontract
- de gegevens over het recentste ondertekende contract
- de daaraan gekoppelde uitstellen en opschortingen
Gegevens over inbreuken
Gegevens over de laatste aanmelding en eventueel uitstel van aanmelding bij het OB
datum van laatste aanmelding
Gegevens over de laatste intake (laatste gesprek) bij het HvN
datum laatste gesprek

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt de erkende onthaalbureaus en Huizen van het Nederlands om de gevraagde
persoonsgegevens van de inburgeraars en cursisten NT2 mee te delen aan het Vlaams Woningfonds
en de IVA Inspectie RWO voor de doeleinden en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging.
Het Vlaams Woningfonds bezorgt de VTC een overzicht van de maatregelen inzake transparantie
conform deze machtiging.
De VTC bepaalt dat ABB haar tegen 1 februari 2015 een stand van zaken bezorgt i.v.m. het
aangepaste veiligheidsplan n.a.v. de in productiestelling van de nieuwe KBI.

Beraadslaging VTC nr. 37/2014 van 10 september 2014 2014

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het meedelen van persoonsgegevens van inburgeraars door het
Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB) aan de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) in het kader
van de invordering van administratieve geldboeten.
De Centrale Invorderingscel (CIC) van VLABEL werd opgericht bij de decreten van 22 februari 1995.
Haar taak omvat de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen van
zowel het Vlaamse Gewest als de Vlaamse Gemeenschap en de instellingen die eronder ressorteren.
Ze is opgericht om de invorderingsexpertise te centraliseren en treedt op wanneer bepaalde
sommen niet meer geïnd kunnen worden door de behandelende administraties.
Het Agentschap Binnenlands Bestuur is gelast met het toezicht op de regelgeving inzake inburgering.
Buitenlanders die zich in België komen vestigen zijn gehouden een inburgeringstraject te volgen.
Indien dit traject niet conform de vooropgestelde voorwaarden verloopt, wordt door het agentschap
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een boete opgelegd. In eerste instantie zal de betrokkene worden uitgenodigd om de boete vrijwillig
te betalen.
Bij wanbetaling zal via de CIC de gedwongen invordering georganiseerd worden.
De CIC start de invordering op van zodra zij de elektronische gegevens heeft ontvangen van ABB.
De CIC volgt deze betalingen op en kijkt na of alles correct verloopt m.b.t. de aanzuivering van de
betalingen in ORAFIN, het boekhoudsysteem van de Vlaamse overheid. In geval van een correcte
betaling zal ABB dit kunnen zien aan de hand van rapporten uit ORAFIN. In het geval dat de betaling
niet correct is toegewezen ( bv. door het vermelden van een foutieve of geen gestructureerde
mededeling) zal de CIC deze betaling opzoeken en laten toewijzen aan de juiste transactie. De CIC
dient ook de schuldvorderingen in bij collectieve schuldenregelingen en kijkt de kostenstaten na van
de gerechtsdeurwaarder vooraleer deze aan ABB worden overgemaakt voor uitbetaling.
De CIC kan steeds het dossier bij de gerechtsdeurwaarder raadplegen en gaat ook de opvolging van
het dossier doen tot wanneer het volledig kan afgesloten worden. Bij twijfel of bezwaar zal CIC eerst
aan ABB om advies vragen.
Om de invordering op te starten heeft de CIC echter een aantal gegevens nodig van ABB om dit
correct te kunnen doen.

•

Gegevens

Identificatiegegevens inburgeraar
Rijksregisternummer (zie verder)
Volledige adresgegevens debiteur:
- naam
- adres
- postcode
- gemeente
Gegevens m.b.t. de verschuldige geldboete
Dossier/OMG-nummer/transactienummer
Hoofdsom
Reeds betaald bedrag
Totaal verschuldigde bedrag
datum ingebrekestelling opdrachtgever
startdatum verjaring
verjaringstermijn
datum verjaring
Afdeling
Opmerkingen
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•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt ABB om de gevraagde persoonsgegevens mee te delen aan VLABEL, voor de
invordering van de geldboetes onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging. De VTC staat
hierbij het gebruik van het rijksregisternummer toe.
De machtiging is beperkt tot de duurtijd van de samenwerkingsovereenkomst tussen het agentschap
Binnenlands Bestuur en de Centrale Invorderingscel.
ABB en VLABEL nemen de gevraagde maatregel inzake transparantie vermeld in deze machtiging en
delen deze aan de VTC mee tegen 31 januari 2015.
ABB bezorgt de VTC de nieuwe versie van het informatieveiligheidsplan tegen 28 februari 2015.

•

Opvolging voorwaarden.

VLABEL en ABB hebben de gevraagde maatregelen inzake transparantie genomen.
De VTC heeft het bijgewerkte informatieveiligheidsplan van ABB tijdig ontvangen.
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Persoonsgegevens van sociale huurders
Voor dossierbehandeling
Beraadslaging VTC nr. 09/2014 van 9 april 2014 2014

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het meedelen van persoonsgegevens van aanvragers van premies,
sociale ontleners en sociale (kandidaat) huurders en leden van hun huishouden door de sociale
huisvestingsmaatschappijen (SHM) via de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW),
door de afdeling Wonen van het agentschap Wonen-Vlaanderen en door het Vlaams Woningfonds
cvba (VWF) aan de afdeling Woonbeleid van het agentschap Wonen-Vlaanderen in het kader van
de datawarehouse Wonen.
In artikel 3 van de Vlaamse Wooncode wordt de hoofddoelstelling van het woonbeleid dan ook
omschreven als: "Iedereen heeft het recht op menswaardig wonen. Daartoe moet de beschikking over
een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een
betaalbare prijs en met woonzekerheid, worden bevorderd". Het is de taak van de Vlaamse overheid
om deze doelstelling om te zetten in de praktijk waarbij de effecten en gevolgen van het beleid
voorbereid, opgevolgd en geëvalueerd moeten kunnen worden.
Om bovenstaande taak naar behoren uit te voeren, is er nood aan objectief en eenduidig
cijfermateriaal over wonen en woonbeleid in Vlaanderen. De gegevens waren (en zijn nog steeds)
onvolledig, versnipperd en verspreid over verschillende instanties. Omwille hiervan werd in artikel
24, paragraaf 1 van de Vlaamse Wooncode vastgelegd dat de Vlaamse Regering instaat voor het
vormen en beheren van het Datawarehouse Wonen waarbij uiteenlopende cijfergegevens rond
wonen en woonbeleid gecentraliseerd en gekoppeld worden in één enkel systeem.
Om een coherent woonbeleid te kunnen voeren is het niet voldoende om de nodige gegevens over
woonbeleid structureel te centraliseren op één plaats, de cijfers moeten ook aan elkaar gekoppeld
kunnen worden om ze zo samen te kunnen interpreteren.
Het is omdat de aanvrager van de gegevens dat soort koppelingen van data (en bijgevolg vaak ook
databanken) wil maken dat het nodig is om te werken met gegevens op individueel / atomair niveau
met een unieke sleutel voor de variabelen aan de hand waarvan we willen koppelen. Als
ondersteuning van het woonbeleid is volgens de aanvragers een koppeling zowel naar bewoner (en
dus natuurlijk persoon) als naar woning noodzakelijk.
De bedoeling van het datawarehouse is het centraliseren en bij elkaar brengen van informatie rond
wonen zodat er een meer doelgericht en efficiënt beleid kan gevoerd worden. De aanvragers geven
zelf aan dat het bijeenbrengen van atomaire informatie uit verschillende bronnen (en dan vooral het
gebruik van unieke identificatie voor de koppeling van gegevens) een risico kan creëren in het kader
van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Vandaar dat identificerende persoonsgegevens
zoals het rijksregisternummer en het adres (in combinatie met andere gegevens) niet ongecodeerd
worden opgenomen en /of bewaard in het datawarehouse. Het Agentschap Wonen-Vlaanderen
voorziet om deze gegevens (automatisch) te coderen met een onomkeerbare sleutel voordat er
enige vorm van analyse op gebeurt.
• Gegevens
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Belangrijkste persoonsgegevens
(CRAB-)Adres
(gemeente, straatnaam, huisnummer en eventueel busnummer)
Geboortejaar van elk lid van een huishouden
Overlijdensdatum van elk lid van een huishouden
Geslacht van elk lid van een huishouden
Inkomen van elk lid van een huishouden
Beroep van elk lid van een huishouden
Persoon met handicap
binair (ja/ neen) voor elk lid van een huishouden
Nationaliteit van elk lid van een huishouden
Land van herkomst van elk lid van een huishouden
Informatie over de samenstelling van het huishouden en het inkomen van het
huishouden en haar leden (het bestand “huishouden”);
De relatie aan tussen enerzijds het huishouden, natuurlijk persoon of organisatie ten
opzichte van een woning (het bestand “rol”).
Gegevens over het vastgoed dat betrokken is in een dossier met betrekking tot een
leningsakte, een subsidiedossier of een huurcontract (bestand “PerceelWoningGebouw”)
De basisgegevens van de dossiers van de verbeterings- en aanpassingspremie (het
bestand “dossier”)
De gegevens met betrekking tot de uitgekeerde premies in het kader van de
verbeterings- en aanpassingspremie (het bestand “premie”)
De basisgegevens van de facturen die werden ingediend in het kader van de renovatie,
verbeterings- en aanpassingspremies. De premies worden berekend op basis van deze
gegevens. (het bestand “project”)
De basisgegevens van de dossiers met betrekking tot de leningen verstrekt door de
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en het Vlaams Woningfonds. (het bestand
“ContractLening”)
De basisgegevens met betrekking tot de huurcontracten voor woningen die verhuurd
worden volgens het kaderbesluit sociale huur (het bestand “ContractHuur”).
De gegevens van de organisaties die betrokken zijn in de verschillende dossiers als
verstrekker van de lening, beheerder, verhuurder, …( het bestand “organisatie”)
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•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt de SHM, de VMSW, de afdeling Wonen van het agentschap Wonen-Vlaanderen en
het Vlaams Woningfonds om de in de aanvraag vermelde gegevens aan de afdeling Woonbeleid van
het agentschap Wonen-Vlaanderen mede te delen voor de doeleinden en onder de voorwaarden
vermeld in deze machtiging.
Voor de mededeling aan een derde moet een machtiging worden aangevraagd.
De bewaringstermijn wordt beperkt tot dertig jaar.

Beraadslaging VTC nr. 29/2014 van 10 september 2014 2014

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het meedelen van persoonsgegevens van kandidaat sociale huurders
door het Vlaams Woningfonds (VWF) aan de onthaalbureaus (OB) en de Huizen van het
Nederlands (HvN) in het kader van het opvolgen van de taalbereidheidsvoorwaarde en de
inburgeringsbereidheidsvoorwaarde.
Momenteel wordt een nieuw elektronisch registratiesysteem ontwikkeld voor de OBs en de Huizen
van het Nederlands (de Kruispuntbank Inburgering (de KBI)) . De OB’s en HvN kunnen via dit systeem
hun cliënten opvolgen. Aangezien de OB’s en de HvN in functie van de trajecten die ze begeleiden
nauw samenwerken met diverse partners dienen met deze partners uitwisselingsstromen
uitgebouwd te worden in dit nieuw registratiesysteem. Het ABB is verantwoordelijk voor de
coördinatie, de voortgangscontrole en het technische beheer van de KBI.
Voorliggende aanvraag voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens omhelst de
uitwisseling van gegevens van kandidaat-sociale huurders van het Vlaams Woningfonds naar de OB’s
en de HvN (via de KBI).
Het Kaderbesluit Sociale huur regelt dat, om ingeschreven te kunnen worden in het
Inschrijvingsregister en om toegelaten te worden tot een sociale huurwoning, de kandidaat-sociale
huurder moet aantonen bereid te zijn om Nederlands te leren (taalbereidheidsvoorwaarde) en,
indien hij verplicht is om een inburgeringstraject te volgen, moet aantonen bereid te zijn om het
inburgeringstraject te volgen (inburgeringsbereidheidsvoorwaarde).
De taalbereidheid en inburgeringsbereidheid kunnen via diverse documenten aangetoond worden of
indien deze nog niet kan aangetoond worden, dient de betrokkene opgevolgd te worden door een
OB of door een HvN.

•

Gegevens

INSZ-nummer (rijksregisternummer of inschrijvingsnummer sociale zekerheid)
De status van de inschrijving van de sociaal huurder in de toewijzingsprocedure voor een
sociale woning
- inschrijving
- toelating
- toewijzing
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Permanente vrijstelling van de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarde
(al dan niet)
Tijdelijke opschorting van de inschrijvings- of toelatingsvoorwaarde
(al dan niet)
Gegevens m.b.t. de testen afgenomen door de sociaal verhuurder
- een indicator van het soort test
- het behaalde resultaat
- gegevens omtrent de instantie die de test heeft afgenomen
- het tijdstip waarop de test is gebeurd.
DossierID
KBOnummer of intern nummer van de sociaal verhuurder

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt het Vlaams Woningfonds om de gevraagde persoonsgegevens van de kandidaat
sociale huurders mee te delen aan de erkende onthaalbureaus en Huizen van het Nederlands voor de
doeleinden en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging. De VTC staat hierbij het gebruik
van het rijksregisternummer toe.
De VTC bepaalt dat ABB haar tegen 1 februari 2015 een stand van zaken bezorgt over het aangepaste
veiligheidsplan n.a.v. de in productiestelling van de nieuwe KBI.
Het Vlaams Woningfonds bezorgt de VTC een overzicht van de maatregelen inzake transparantie
conform deze machtiging.

•

Opvolging voorwaarden

De VTC heeft het bijgewerkte informatieveiligheidsplan van ABB tijdig ontvangen.
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Persoonsgegevens van personen met een handicap en invaliden

Voor dossierbehandeling

Beraadslaging VTC nr. 05/2014 van 18 februari 2014 20

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het meedelen van persoonsgegevens van houders van een persoonlijkeassistentiebudget door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) aan
Algemene Administratie van de Fiscaliteit van de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD FIN)
met het oog op de vereenvoudiging van de belastingaangifte.
De persoon met een handicap of zijn wettelijke vertegenwoordiger aan wie het VAPH een
persoonlijke-assistentiebudget toekent (hierna budgethouder), kan met dit budget dienstencheques
aankopen. Deze dienstencheques komen niet in aanmerking voor belastingvermindering. In de
vooringevulde elektronische aangifte of in het voorstel van vereenvoudigde aangifte wordt
automatisch een belastingvoordeel toegekend. De budgethouder moet vervolgens het initiatief
nemen om dit te corrigeren.
Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (hierna VAPH), dat bevoegd is voor de
toekenning van het persoonlijke-assistentiebudget, ontvangt van de budgethouders een
gedetailleerde verantwoording van de aanwending die zij maken van hun budget. Het VAPH beschikt
bijgevolg over informatie over de aankoop van dienstencheques met het persoonlijkeassistentiebudget.

•

Gegevens

Identiteit van de budgethouder aan de hand van het Rijksregisternummer,
Bedrag van het persoonlijke-assistentiebudget besteed aan dienstencheques.

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt VAPH om de gevraagde persoonsgegevens mee te delen aan de Administratie
Particulieren van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit van de Federale Overheidsdienst
Financiën voor het doeleinde en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging. De VTC staat
hierbij het gebruik van het rijksregisternummer toe.
VAPH en de FOD FIN nemen de gevraagde maatregelen inzake transparantie vermeld in deze
machtiging en delen deze aan de VTC mee tegen 31 mei 2015.
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Beraadslaging VTC nr. 06/2014 van 19 februari 2014 20

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het meedelen van persoonsgegevens van invaliden en personen met
een handicap of hun wettelijke vertegenwoordigers door de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) aan
de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD FIN) centraal bestuur van de btw-administratie en de
btw-controlekantoren in het kader van een bijzondere regeling op het vlak van btw.
Bepaalde categorieën van invaliden en personen met een handicap (hierna: begunstigden), kunnen
onder bepaalde voorwaarden, een bijzondere regeling op het vlak van btw genieten (hierna:
gunstregeling) wanneer zij zich een autovoertuig aanschaffen.
Opdat deze gunstregeling van toepassing kan zijn, is het onder meer noodzakelijk dat de begunstigde
de vrijstelling van verkeersbelasting geniet. De begunstigde die de toepassing van de gunstregeling
inroept, levert hiervan het bewijs.
Het behoud van de gunstregeling is bovendien verbonden aan het behoud van de vrijstelling van
verkeersbelasting.
Sedert de overdracht van de bevoegdheid inzake verkeersbelasting aan het Vlaams Gewest
beschikken de diensten van de FOD Financiën niet meer over de gegevens in verband met de
begunstigden die in het Vlaams Gewest wonen en die het recht van vrijstelling van verkeersbelasting
hebben verloren. Daardoor kunnen de btw-diensten niet meer overgaan tot de nodige
rechtzettingen en verificaties inzake btw met betrekking tot deze begunstigden. Dit leidt tot
onterecht gebruik van de gunstregeling en bijgevolg verlies voor de Staat aan btw-inkomsten.
Bovendien leidt dit tot een onevenwicht ten opzichte van invaliden en personen met een handicap
die inwoners zijn van het Waals Gewest en van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Zodra de machtiging inzake de gevraagde elektronische gegevensstroom van de Vlaamse
Belastingdienst naar de FOD Financiën wordt bekomen, kunnen de btw-diensten opnieuw overgaan
tot het verwerken van de verkregen gegevens en de nodige regularisaties uitvoeren wat betreft de
begunstigden die in het Vlaams Gewest wonen.

•

Gegevens

1. Identificatie van de begunstigde en van diens wettelijke vertegenwoordiger op wiens
naam het voertuig is ingeschreven.
Rijksregisternummer (‘nationaal nummer’ - zie verder)
Voornaam
Familienaam
Adres
2. Identificatiegegevens van het voertuig
Nummerplaat
Inschrijvingsdatum bij DIV
Merk
Type
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3. Gegevens m.b.t. de vrijstelling van de verkeersbelasting
Begindatum vrijstelling
Einddatum vrijstelling
Reden van stopzetting (bv. verloop van de einddatum, annulering van de vrijstelling,
wissen/schrapping van de inschrijving van het voertuig bij de DIV)
•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt VLABEL om de gevraagde persoonsgegevens mee te delen aan de FOD FIN centraal
bestuur van de btw-administratie en de btw-controlekantoren, voor het doeleinde en onder de
voorwaarden vermeld in deze machtiging.
VLABEL en de FOD FIN nemen de gevraagde maatregelen inzake transparantie vermeld in deze
machtiging en delen deze aan de VTC mee tegen 31 mei 2014.
De VTC bepaalt dat de FOD FIN haar op de hoogte brengt van de aanstelling van een
veiligheidsconsulent tegen 31 juli 2014.
De VTC bepaalt dat de FOD FIN haar een kopie bezorgt van het schriftelijk en door de directie
goedgekeurd veiligheidsplan tegen uiterlijk 31 december 2014.

•

Opvolging voorwaarden

De FOD FIN en VLABEL hebben aangetoond dat aan de voorwaarden inzake transparantie werd
voldaan.
De FOD FIN heeft de aanstelling van een veiligheidsconsulent gemeld aan de VTC.
De directie van de FOD Financiën heeft opdracht gegeven aan een extern raadgeversbureau
geoordeeld om een gecoördineerd strategisch veiligheidsplan op te stellen en te implemeteren.
De verwachting is dat eind 2015 de resultaten van die opdracht zullen bekend zijn en dat dit de basis
kan vormen voor een gecoördineerd en geïntegreerd veiligheidsplan. Zodra dat beschikbaar is zal de
VTC hiervan bericht worden.
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Persoonsgegevens van eigenaars van onroerend goed
Voor dossierbehandeling
Beraadslaging VTC nr. 01/2014 van 22 januari 2014 2014

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het meedelen van persoonsgegevens van eigenaars van onroerende
goederen die verhuurd worden aan een sociaal verhuurkantoor (SVK) en van sociale huurders aan
wie doorverhuurd wordt, door een SVK via de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)
aan de Vlaamse Belastingsdienst (VLABEL) in het kader van het toekennen van een verlaagd tarief
voor de onroerende voorheffing.
VLABEL beschikt echter over gegevens waaruit blijkt dat een persoon een onroerend goed verhuurt
aan een SVK die onderverhuurt aan een sociale huurder. Anders dan bij de sociale
huisvestingsmaatschappijen (SHM), die zelf eigenaar zijn van hun huurpatrimonium, zijn de SVK geen
eigenaar maar enkel tussenpersoon/onder(ver)huurder tussen een particuliere eigenaar en de
sociale huurder. Zonder aanlevering van gegevens door de SVK /de VMSW kan VLABEL niet weten of
een particuliere eigenaar van een onroerend goed recht heeft op het verlaagd tarief en ontstaat er
m.a.w. een ongelijke fiscale behandeling van verhuurders aan SVK.
VLABEL en de VMSW wensen de sociale verhuurkantoren te begeleiden in het zoeken naar een
oplossing voor de eigenaars van deze woningen aangezien het verlaagd tarief waarop ze recht
hebben anders dode letter zou blijven. Om deze reden wordt de mogelijkheid onderzocht om de
gegevens van de SVK die nodig zijn voor de inkohiering, via de VMSW op een automatische en
gestructureerde manier aan te leveren aan VLABEL.

•

Gegevens

Status van eigenaar die verhuurt aan SVK
(De identificatie gebeurt a.h.v. het Rijksregisternummer of KBO-nummer van de eigenaar
(indien er meerdere eigenaars zijn, enkel het rijksregisternummer van de eerste
belastingsplichtige die vermeld is op het aanslagbiljet))
Gegevens m.b.t. het onroerend goed
De ligging en de kadastrale gegevens van het onroerend goed dat door de SVK gehuurd
wordt, nl.
het kadastrale perceelnummer
de afdeling
de legger
desgevallend het kadastraal inkomen ( in het geval meerdere onroerende goederen
hetzelfde perceelnummer hebben )
Verhuur aan een sociale huurder
Rijksregisternummer
Exacte adres van (één) huurder van het betrokken onroerend goed.
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•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt de SVK om via de VMSW de gevraagde persoonsgegevens, mits de identiteit van de
huurder vervangen wordt door de bevestiging van de SVK mee te delen aan VLABEL voor het
doeleinde en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging.
De machtiging geldt zolang de decreetgever het verlaagd tarief voorziet voor de onroerende
voorheffing van de betreffende onroerende goederen.
De VTC vraagt dat haar door de VMSW voor de SVK na de volgende rapporteringscyclus, zoals
vermeld in het document “Opvolging machtiging bij het Sectoraal Comité voor de Federale
Overheid”, en ten laatste tegen 31 juni 2014 een nieuw overzicht van de resultaten wordt
voorgelegd.
•

Opvolging voorwaarden

De VMSW heeft de VTC op de hoogte gebracht van de vorderingen inzake informatieveiligheid bij de
SVK, die intussen op dezelfde manier behandeld wordt als bij de andere woonactoren

Beraadslaging VTC nr. 33/2014 van 29 oktober 2014 2014

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het meedelen van persoonsgegevens van eigenaars van een onroerend
goed en hun partner door de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) aan de Federale Overheidsdienst
Financiën (FOD FIN) Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie in het kader van
administratieve samenwerking in uitvoering van de richtlijn 2011/16/EU.
De Richtlijn van de Europese Raad 2011/16/EU van 15 februari 2011 inzake de administratieve
samenwerking op gebied van de belastingen voert een nieuw administratief
samenwerkingsmechanisme in dat de informatie-uitwisseling tussen de fiscale administraties van de
lidstaten van de Europese Unie zal vergemakkelijken.
Dit nieuwe systeem is gebaseerd op rechtstreekse communicatie tussen de fiscale administraties van
de lidstaten die op eenvoudig verzoek informatie mogen uitwisselen; automatisch voor welbepaalde
categorieën informatie (lonen, pensioen, levensverzekeringsproducten, inkomsten uit onroerend
goed en vergoedingen aan directie), en in bepaalde gevallen zal de uitwisseling spontaan gebeuren.
Naast de informatieverzoeken, zijn ook onderzoeksverzoeken mogelijk.
De dienst Internationale betrekkingen van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit van de
Federale Overheidsdienst Financiën is voor de uitvoering van de Richtlijn 2011/16/EU aangeduid als
Belgisch centraal verbindingsbureau voor alle uitwisselingen tussen België en de andere lidstaten van
de Europese Unie.
De uit te wisselen inlichtingen omvatten onder andere de gegevens inzake bezit van en inkomsten uit
onroerende goederen.
Deze gegevens zullen worden geleverd door drie betrokken pijlers van de Algemene Administratie
van de Patrimoniumdocumentatie, namelijk :
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- Opmetingen en waarderingen,
- Rechtszekerheid en
- Informatieverzameling en –uitwisseling.
De dienst Informatieaflevering van de pijler Informatieverzameling en –uitwisseling zal instaan voor
de internationale uitwisseling van vastgoedgegevens in samenwerking met de dienst Internationale
betrekkingen.
De Vlaamse gegevens inzake onroerende voorheffing worden door de Algemene Administratie van
de Patrimoniumdocumentatie gevraagd aan de Vlaamse Belastingdienst om ze mede te delen aan de
Europese lidstaten waar de personen wonen die vastgoedbezit en –inkomsten hebben in Vlaanderen.
Dezelfde gegevens voor het Waalse Gewest en voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden
beheerd door de FOD Financiën.

•

Gegevens

Kadastrale identificatie van het vastgoed
Nr. kadastrale afdeling.
Nr. artikel van de kadastrale legger.
Het te betalen bedrag aan onroerende voorheffing
De te betalen onroerende voorheffing is een corrigerend element voor de inkomsten uit
vastgoed.
Belastingsjaar

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt VLABEL om de gevraagde persoonsgegevens mee te delen aan de FOD FIN in haar
functie van Belgisch centraal verbindingsbureau in het kader van administratieve samenwerking in
uitvoering van de richtlijn 2011/16/EU onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging.
VLABEL en de FOD FIN nemen de gevraagde maatregelen inzake transparantie in deze machtiging en
delen deze aan de VTC mee tegen 31 januari 2015.
De VTC bepaalt dat de FOD FIN haar een kopie bezorgt van het schriftelijk en door de directie
goedgekeurd veiligheidsplan tegen uiterlijk 31 december 2014.

•

Opvolging voorwaarden

De FOD FIN en VLABEL hebben aangetoond dat aan de voorwaarden inzake transparantie werd
voldaan.
De directie van de FOD Financiën heeft opdracht gegeven aan een extern raadgeversbureau
geoordeeld om een gecoördineerd strategisch veiligheidsplan op te stellen en te implementeren.
De verwachting is dat eind 2015 de resultaten van die opdracht zullen bekend zijn en dat dit de basis
kan vormen voor een gecoördineerd en geïntegreerd veiligheidsplan. Zodra dat beschikbaar is zal de
VTC hiervan bericht worden.
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Persoonsgegevens van personeel van voorzieningen
Voor dossierbehandeling
Beraadslaging VTC nr. 45/2014 van 10 december 2014 2014

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor de mededeling van persoonsgegevens van personeelsleden van
voorzieningen en van de meerderjarige personen en minderjarige kinderen van zelfstandige
onthaalouders, door Kind en Gezin aan het Vlaams Agentschap Zorginspectie in het kader van het
uitvoeren van inspectietaken.
Het Vlaams Agentschap Zorginspectie (hierna Zorginspectie) wenst gegevens van personeelsleden
van erkende en gesubsidieerde voorzieningen van Kind en Gezin te ontvangen voor het uitvoeren van
haar inspectietaak. Daarnaast heeft zij ook nood aan de persoonsgegevens van de meerderjarige
personen en minderjarige kinderen van zelfstandige onthaalouders.
Zorginspectie vraagt toegang tot deze persoonsgegevens van de voorzieningen de voorschoolse
opvang, preventieve gezinsopvang en buitenschoolse opvang.
Deze gegevens zijn beschikbaar in 2 systemen van Kind en Gezin namelijk Osiris en Edison.

•

Gegevens

rijksregisternummer
naam en voornaam
geboortedatum
diploma
functie
bijkomende kwalificaties
attest medische geschiktheid
attest uittreksel Strafregister

•

Beslissing

Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt Kind en Gezin om de gevraagde persoonsgegevens mee te delen aan Zorginspectie
voor de doeleinden en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging. De VTC staat hierbij het
gebruik van het rijksregisternummer toe.
De VTC bepaalt dat de machtiging pas in werking treedt vanaf het moment dat logging op naam van
de inspecteur kan worden uitgevoerd, vermeld in deze machtiging.
De VTC bepaalt dat personeelsleden van Zorginspectie die toegang hebben tot gerechtelijke
persoonsgegevens een vertrouwelijkheidsclausule ondertekenen, vermeld in deze machtiging. De
VTC bepaalt dat Zorginspectie haar bevestigt dat deze voorwaarde werd vervuld.
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•

Opvolging voorwaarden

De VTC ontving van Kind en Gezin informatie omtrent de huidige stand van zaken betreffende de
loggings op het niveau van de voorziening. Er werd nog geen logging op naam van de inspecteur
ontwikkeld.
De VTC ontving nog geen informatie omtrent het gebruik van een vertrouwelijkheidsclausule.
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Persoonsgegevens van overheidspersoneel/algemeen
Voor dossierbehandeling

Beraadslaging VTC nr. 07/2014 van 9 april 2014 2014

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het meedelen van persoonsgegevens opgeslagen in het WIM-systeem
(Weigh in Motion) door Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) aan de Vlaamse Belastingdienst
(VLABEL) voor de controle van de verkeersbelasting en het Eurovignet.
VLABEL verzoekt de gegevens te krijgen opgeslagen in het Weigh in Motion-systeem (WIM) van het
agentschap Wegen en Verkeer.
Met het WIM-systeem wordt het mogelijk om op een geautomatiseerde manier een preselectie te
doen van potentieel overladen voertuigen door alle voertuigen te wegen terwijl ze een bepaald punt
voorbijrijden.
Deze informatie zou gebruikt worden door VLABEL om de controle uit te voeren op vrachtwagens
teneinde na te gaan of deze voertuigen hun verkeersbelasting en eurovignet betalen. De controle
zou enkel gebeuren voor Belgische Vrachtwagens. De voornaamste doeleinden om deze controle te
doen specifiek voor deze categorie belastingplichtigen is dat het systeem van de verkeersbelasting op
vrachtwagens (en het eurovignet) gebaseerd is op een eigen aangifte door de betrokken
vervoerders/bedrijven.
Op dit moment beschikt de Vlaamse Belastingdienst over eigen controleteams die op de openbare
weg de controle op de verkeersbelasting uitoefenen. Ook beschikt de Vlaamse Belastingdienst over 1
eigen mobiel camera-systeem. (nummerplaatherkenning).
De controles die gebeuren door deze externe controleurs wil men uitbreiden met back office
controles op basis van camerabeelden. Deze beelden zijn afkomstig zijn van vaste automatische
nummerplaatherkennings (ANPR) camera’s die eigendom zijn van AWV.
Deze manier van werken moet hen toelaten om op een relatief korte tijd een maximaal aantal
voertuigen te kunnen controleren. De focus wordt hier gelegd op Vlaamse voertuigen.
De controles kunnen op deze wijze in de eigen back office gebeuren binnen de directie controle van
de afdeling klantenmanagement zonder de controleurs op het terrein te belasten.

•

Gegevens

Foto van het voertuig.
ID (naam van de camera)
Tijdstip van registratie
Status van de registratie
Nummerplaat
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Nationaliteit
Klasse van het voertuig volgens de camera
Aantal assen
Totaal (gemeten) gewicht
•

Beslissing

De VTC verklaart de machtigingsaanvraag zonder voorwerp.

Beraadslaging VTC nr. 36/2014 van 29 oktober 2014 2014

•

Onderwerp

Machtigingsaanvraag voor het meedelen van persoonsgegevens door de entiteiten van de Vlaamse
overheid aan het Rekenhof in het kader van zijn auditopdrachten.
Het Rekenhof heeft voor de uitoefening van zijn auditopdrachten toegang nodig tot allerhande
gegevens. Alle informatie (inlichtingen en documenten) van welke aard ook, met betrekking tot het
beheer van de diensten en openbare instellingen die aan zijn controle zijn onderworpen.

•

Gegevens

In het kader van thematische/financiële audits die het Rekenhof voert en die aanleiding
geven tot een aparte publicatie of opname in het rekeningenboek, heeft het toegang
nodig tot alle bestanden, documenten en inlichtingen die dienstig kunnen zijn om het
onderzoek te voeren en de conclusies ervan te onderbouwen.
Hierbij kan het nodig zijn persoonsgegevens van de Vlaamse overheid te verwerken. Het
zal in hoofdzaak, maar niet uitsluitend, gaan om personeelsgegevens, gegevens
betreffende belastingplichtigen, subsidiegegevens, organisatiegegevens, gegevens
betreffende leerlingen of openbare mandatarissen.
Gegevens met betrekking tot rekenplichtigen in het kader van de controle door het
Rekenhof van hun rekeningen
In het kader van het toezicht op de interne controle en de verschillende processen van
de Vlaamse overheid en het kader van zijn monitoring heeft het Rekenhof permanente
toegang nodig tot bepaalde gegevens. Meer bepaald heeft het toegang tot de
boekhoudkundige verrichtingen en budgettaire aanrekeningen, toegang tot alle
documenten en inlichtingen, van welke aard ook, die betrekking hebben op het beheer
en het budgettaire en comptabel proces van de ministeries (inclusief kabinetten) en
diensten met afzonderlijk beheer, agentschappen en openbare instellingen die aan zijn
controle zijn onderworpen, of die het nodig acht om zijn opdrachten te kunnen vervullen.
Gegevens noodzakelijk in verband met de financiële controle van de rekeningen van de
entiteiten die onder de controlebevoegdheid van het Rekenhof vallen. (Financiële
controle).
•

Beslissing
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Er werd een machtiging verleend met voorwaarden.
De VTC machtigt de Vlaamse instanties zoals bedoeld in artikel 2, 10°, van het e-govdecreet om de
gevraagde persoonsgegevens mee te delen aan het Rekenhof voor haar auditopdrachten en onder
de voorwaarden vermeld in deze machtiging. De VTC staat hierbij het gebruik van het
rijksregisternummer toe.
Het Rekenhof neemt de gevraagde maatregelen inzake transparantie vermeld in deze machtiging en
deelt deze aan de VTC mee tegen 31 januari 2015.
De VTC bepaalt dat het Rekenhof haar op de hoogte houdt van nieuwe algemene toegangen tot
toepassingen en dat het Rekenhof er op toeziet dat het raadplegen van persoonsgegevens in het
kader van deze machtiging gelogd wordt en zelf ook een regelmatige controle uitoefent op basis van
de loggings, zoals vermeld in deze machtiging en hierover rapporteert.

•

Opvolging voorwaarden

Het Rekenhof heeft de gevraagde maatregelen inzake transparantie tijdig aan de VTC meegedeeld.
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2. Uitbouw van de opdracht inzake advies en de aanbeveling
Adviesvragen inzake wetgeving
In 2014 heeft de VTC geen adviesvragen inzake wetgeving ontvangen.

Adviezen en aanbevelingen op eigen initiatief
Er werden geen adviezen “op eigen initiatief” geformuleerd in 2014. De Vlaamse Toezichtcommissie
heeft geen aanbevelingen gedaan.
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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;
wetgeving;
vergaderdata;
machtiging aanvragen: uitleg over de procedure en de voorwaarden;
per jaar alle uitspraken inzake machtigingsaanvragen;
advies aanvragen: uitleg over de procedure en de voorwaarden;
een selectie van adviezen;
informatie aanvragen;
informatieveiligheid, met bijzondere aandacht voor de lokale besturen;
documenten met inbegrip van presentaties: over de werking van de Vlaamse
Toezichtcommissie, formulieren en documenten inzake informatieveiligheid;
links;
vacatures
contactgegevens;
FAQ-rubriek.

Bijstand bij samenstelling dossier
Er werd in 2014 in een 28-tal vergaderingen overleg gepleegd omtrent het al dan niet indienen of de
voorbereiding van een machtigingsaanvraag.

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

Persoonlijke kennis en competentie
De leden van het secretariaat hebben in 2014 deelgenomen aan de volgende studiedagen en
conferenties:
•
•
•
•
•
•

Studienamiddag MOVI zesde staatshervorming, Brussel, 17 januari 2014;
Congres: Computers, Privacy & Data Protection, Brussel, 22-24 2014;
Seminar Big Data: legal, privacy and information security, Brussel,18 maart 2014;
4Instance, The Digital Transformation, Brussel, 25 april 2014;
Vlaams Parlement en CBPL, Kinderen & Privacy, Brussel, 28 april 2014;
Studiedag Informatieveiligheid CIPAL-VVSG, 10 juni 2014;
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•
•
•
•
•
•
•

Fedict, SCAM-principes en werking toegangsbeheer, Brussel, 12 juni 2014;
CBPL, studievoormiddag Google Spain, Brussel 19 juni 2014;
CBPL, Belgische Gids Cyberveiligheid, Brussel, 12 september 2014;
4Instance, Security Conference, Beveren, 25 september 2014;
Vlaamse Overheid, Open Data Dag, 3 oktober 2014;
AGIV Trefdag, 27 november 2014;
Infoavond SMALS, Cloud Security Guidance, 11 december 2014;
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4. Uitbouw van een proactief communicatiebeleid
Overleg
Er is ook in 2014 veel overleg geweest met instanties van de verschillende beleidsdomeinen van de
Vlaamse overheid. Het overleg in 2014 gebeurde voornamelijk in het kader van de voorbereiding van
machtigingsdossiers. Bij deze overlegmomenten werd er wel nog veel aandacht besteed aan het
uitleggen van de juridische context, de werking van de Vlaamse Toezichtcommissie en de
aandachtspunten inzake informatieveiligheid.

Informatiesessies
De Vlaamse Toezichtcommissie heeft presentaties verzorgd op volgende informatiesessies:

•
•
•

•
•
•

Deelname aan de workshop en begeleidende blog inzake “Visie en strategie Vlaamse
overheidscommunicatie 2014-2020”
Deelname aan de Workshop integriteit, Leuven, 10 april 2014;
Shopt-IT, bijdrage aan presentatie Goed ICT beleid op school: naar een duidelijk draaiboek en
dashboard voor directie en ICT-coördinator en deelname aan panelgesprek Security en
Privacyaspecten in the Cloud, Antwerpen, 8 mei 2014;
Studiedag ICT-coördinatoren Hoger Katholiek Onderwijs Safe@School, presentatie
Informatieveilgheid Scholen, Sint-Katelijne-Waver, 27 mei 2014;
Presentatie op studiedag Informatieveiligheid van CIPAL en VVSG, Antwerpen, 10 juni 2014;
Presentatie Infosessie softwareleveranciers onderwijs, Brussel, 18 juni 2014;
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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 2014 kunnen de volgende elementen van samenwerking worden vernoemd:
In de eerste plaats hebben de voorzitter van de Vlaamse Toezichtcommissie en de leden van de
Vlaamse Toezichtcommissie die ook lid zijn van de Commissie voor de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer, de overeenstemming van de beslissingen van de Vlaamse
Toezichtcommissie met die van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
bewaakt.
Na overleg heeft de Vlaamse Toezichtcommissie aanvragers van machtigingen naar de Commissie
voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de sectorale comités doorverwezen
wanneer deze bevoegd waren en omgekeerd.
Er werd in 2014 met de Privacycommissie afgestemd voor de behandeling van adviesvragen
veiligheidsconsulenten van lokale besturen en welzijnsorganisaties.
Doordat het secretariaat van de Vlaamse Toezichtcommissie administratief bij de Coördinatiecel
Vlaams e-government (CORVE) ondergebracht was, bleef de samenwerking en in het bijzonder de
kennisuitwisseling met deze cel belangrijk.
De samenwerking met V-ICT-OR werd verder gezet in 2014.
Inzake informatieveiligheid werd de samenwerking met de Vlaamse Vereniging voor Steden en
Gemeenten en de POD Maatschappelijke integratie die dat coördineert voor de OCMW, verdergezet.
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6. Uitbouw van toezicht
De Vlaamse Toezichtcommissie heeft in 2014 systematisch de in de machtigingen opgelegde
voorwaarden, die zoals de vorige jaren vooral betrekking hebben op de informatieveiligheid,
opgevolgd.
Sinds begin 2014 beschikt de Vlaamse Toezichtcommissie over de nodige toezichtbevoegdheden.
Hierover werd reeds meer vermeld onder het hoofdstuk “Knelpunten”.
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