
 

 

 

Informatieveiligheidscomité 

kamer federale overheid 

 
 

 

BERAADSLAGING NR. 20/053 VAN 6 OKTOBER 2020 BETREFFENDE DE 

MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE FOD FINANCIEN AAN 

VLAAMSE STREEKONTWIKKELINGSINTERCOMMUNALES VOOR DE 

UITVOERING VAN HUN DECRETALE OPDRACHTEN 

 

Gelet op de wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting en organisatie van een federale 

dienstenintegrator, in het bijzonder artikel 35/1, §1, 1ste lid; 

 

Gelet op de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, in 

het bijzonder artikel 114;  

 

Gelet op de wet van 5 september 2018 tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en tot 

wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van verordening (EU) 2016/679 van 27 april 

2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen 

in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die 

gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG, in het bijzonder artikel 98; 

 

Gelet op de gezamenlijke aanvraag van de FOD Financiën, Vlinter, de Vlaamse 

streekontwikkelingsintercommunales, en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten; 

 

Gelet op het rapport van de federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning; 

 

Gelet op het verslag van de voorzitster. 

 

 

I. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 

 

1. Een aantal Vlaamse streekontwikkelingsintercommunales verzoekt het 

Informatieveiligheidscomité de toelating om patrimoniumgegevens van de Federale 

Overheidsdienst Financiën te mogen ontvangen voor de uitvoering van hun opdrachten. Het 

gaat meer bepaald om volgende intergemeentelijke verenigingen voor streekontwikkeling: 

DDS, Haviland, Interleuven, Interwaas, IGEAN, IGEMO, IOK, Leiedal, SOlvA, VENECO, 

WVI en IGO1. 

 

 
1 DDS (KBO-nr. BE 0207.087.872), Haviland (KBO-nr. BE 0200.881.951), Interleuven (KBO-nr. BE 

0205.774.810), Interwaas (KBO-nr. BE 0206.460.639), IGEAN (KBO-nr. BE 0206.767.574), IGEMO (KBO-nr. BE 

0213.349.124), IOK (KBO-nr. BE 0204.212.714), Leiedal (KBO-nr. BE 0205.350.681), SOlvA (KBO-nr. BE 

0200.305.493), VENECO (KBO-nr. BE 0200.065.765), WVI (KBO-nr. BE 0205.157.869) en IGO (KBO-nr. BE 

0862.962.775). 
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2. De twaalf Vlaamse streekontwikkelingsintercommunales die de patrimoniumgegevens 

aanvragen, zijn samenwerkingsverbanden in de zin van artikel 389  van het decreet van 22 

december 2017 over het  lokaal bestuur. De Vlaamse streekontwikkelingsintercommunales 

zijn meer bepaald dienstverlenende verenigingen in de zin van artikel 398 van voormeld 

decreet van 22 december 2017. 

 

3. De Vlaamse streekontwikkelingsintercommunales bieden aan de aangesloten gemeenten de 

mogelijkheid om bepaalde opdrachten die zij hebben op grond van onder meer het decreet 

van 13 juli 2012 over ruimtelijke economie en het decreet van 27 maart 2009 betreffende het 

grond en pandenbeleid op een grensoverschrijdende manier te organiseren. Zodoende 

kunnen de aangesloten leden deze taken in een ruimer perspectief uitvoeren, om zo rekening 

te houden met grensoverschrijdende problematieken (mobiliteit, waterlopen, …). 

 

4. Om hun opdrachten uit te kunnen voeren, wensen de Vlaamse 

streekontwikkelingsintercommunales volgende persoonsgegevens afkomstig van de FOD 

Financiën te ontvangen: 

 A) kadastrale leggergegevens (beperkt tot het grondgebied van het samenwerkingsverband 

van de intercommunales) 

 - De zakelijke rechten van de eigenaar met inbegrip van: 

- aard van het zakelijk recht 

- belangrijkheidsbreuk van het zakelijk recht (het proportioneel aandeel van de 

eigenaar in dat recht) 

- aanvang en einde zakelijk recht 

- Identificatiegegevens van de houder(s) van het zakelijk recht/ de zakelijke rechten op een 

specifiek kadastraal perceel of ermee verbonden onroerend goed: 

1. voor natuurlijke personen 

- INSZ/Rijksregisternummer 

- Naam en Voornaam 

- Adres 

2. voor ondernemingen 

- Ondernemingsnummer 

 B) specificaties percelen en onroerende goederen (beperkt tot het grondgebied van het 

samenwerkingsverband van de intercommunales) 

 - situering van het goed: 

1. de identificatie van de kadastrale percelen zoals gekend bij de AAPD en gevormd 

door de opeenvolging van de volgende gegevens; 

- de kadastrale afdeling 

- de sectie 

- het grondnummer 

- het bisnummer 

- de letter-exponent 

- het cijfer-exponent  

- het partitienummer 

2. adres 

- kadastraal inkomen, zoals opgenomen in de kadastrale legger 

- kadastrale aard van het goed 
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- onbebouwde aard 

- bebouwde aard 

- bv. huis, bouwland, woeste grond, hooiland 

  - verkoopprijzen/referentiepunten 

  - constructiekenmerken van het goed, constructiecode zoals opgenomen in de kadastrale 

legger 

  - de oppervlakte van het kadastraal perceel zoals opgenomen in de kadastrale legger en 

uitgedrukt in een oppervlaktemaat 

  - eigendomsoverdrachten van het kadastraal perceel (wijzigingen in het kadastraal perceel) 

   

5. Deze persoonsgegevens zullen uitsluitend gebruikt worden in het kader van volgende 

reglementair gegronde bevoegdheden van Vlaamse gemeentes en intergemeentelijke 

samenwerkingsverbanden: 

 - onteigeningen ten behoeve van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 

 - het aanleggen van een inventaris leegstand en het bestrijden van leegstand en verwaarlozing 

van gebouwen en of woningen 

 - de aankoop en verkoop van onroerende goederen 

 - het uitoefenen van parkmanagement  en bedrijventerreinmanagement 

  

6. De gegevens zullen worden ontsloten via de webservice Consultimmo van de FOD Financiën 

met tussenkomst van de Vlaamse dienstenintegrator en meer bepaald het Magda-platform 

(Magda online) dat gebruikt maakt van het verwijzingsrepertorium dat telkens nagaat of de 

aanvraag overeenstemt met de finaliteiten in kwestie. 

 

II.  ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG 

A. ONTVANKELIJKHEID EN BEVOEGDHEID VAN HET COMITE 

7. Krachtens artikel 35/1, §1, eerste lid, van de wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting 

en organisatie van een federale dienstenintegrator vergt de mededeling van 

persoonsgegevens door overheidsdiensten en openbare instellingen van de federale overheid 

aan andere derden dan instellingen van sociale zekerheid bedoeld in artikel 2, eerste lid, 2° 

van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank 

van de sociale zekerheid, een voorafgaande beraadslaging van de kamer federale overheid 

van het informatieveiligheidscomité voor zover de verwerkingsverantwoordelijken van de 

meedelende instantie en de ontvangende instanties, in uitvoering van artikel 20 van de wet 

van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de 

verwerking van persoonsgegevens, niet tot een akkoord komen over de mededeling of 

minstens één van de verwerkingsverantwoordelijken om een beraadslaging verzoekt en de 

andere verwerkingsverantwoordelijken daarvan in kennis heeft gesteld. 

8. Overeenkomstig artikel 35/1, § 2 van voormelde wet van 15 augustus 2012 verleent de kamer 

federale overheid van het informatieveiligheidscomité in voorkomend geval een 

beraadslaging voor het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de 

natuurlijke personen door de betrokken instanties indien dat noodzakelijk is in het kader van 

de beoogde mededeling. 
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9. Het Informatieveiligheidscomité neemt akte van het feit dat de betrokken partijen 

gezamenlijk een ontwerp van protocol hebben opgesteld en als aanvraag ter goedkeuring aan 

het Informatieveiligheidscomité voorleggen. De aanvraag is ontvankelijk en het Comité acht 

zich bevoegd. 

 

B. TEN GRONDE 

B.1. VERANTWOORDINGSPLICHT  

10. Overeenkomstig artikel 5.2 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming2   (hierna 

‘AVG’ genoemd) zijn de FOD Financiën (verzendende instantie) en de in randnummer 1 

vermelde streekontwikkelingsintercommunales (ontvangende instanties) als 

verwerkingsverantwoordelijken verantwoordelijk voor het naleven van de beginselen van de 

AVG en moeten ze in staat zijn dit aan te tonen. 

11. Het Comité wijst erop dat de verantwoordelijken voor de verwerking een register van de 

verwerkingsactiviteiten die onder zijn verantwoordelijkheid plaatsvinden, moeten bijhouden 

overeenkomstig de voorwaarden opgenomen in artikel 30 AVG. 

B.2. RECHTMATIGHEID 

12. Overeenkomstig art. 5. 1 a) AVG moeten persoonsgegevens worden verwerkt op een wijze 

die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig is. Dit houdt in dat de beoogde verwerking een 

basis moet vinden in één van de rechtmatigheidsgronden vermeld in artikel 6 AVG.  

13. Het Comité stelt vast dat de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van 

algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat 

aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen (art. 6.1 e) AVG). Overeenkomstig 

artikel 396, §1, van het decreet van 22 december 2017 over het  lokaal bestuur kunnen twee 

of meer gemeenten een samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid tot stand brengen 

om doelstellingen te verwezenlijken die behoren tot een of meer beleidsdomeinen. De 

streekontwikkelingsintercommunales in kwestie zijn dienstverlenende verenigingen in de zin 

van artikel 398, §2, 2°, van voormeld decreet van 22 december 2017. De gemeentes in 

kwestie beschikken over diverse bij decreet vastgelegde bevoegdheden (cfr. infra) die ze in 

het kader van de streekontwikkelingsintercommunales gezamenlijk wensen uit te voeren. 

14. Gelet op het voorgaande stelt het Informatieveiligheidscomité vast dat de beoogde 

verwerking wel degelijk rechtmatig is. 

B.3. DOELBINDING 

15. Artikel  5.1 b) AVG laat de verwerking van persoonsgegevens slechts toe voor welbepaalde, 

uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden (principe van doelbinding). De 

gegevens mogen bovendien niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is 

met die doeleinden.  

16. Zoals beschreven in het ontwerp van protocol, worden de persoonsgegevens verwerkt voor 

volgende doelstellingen, die behoren tot de beleidsdomeinen van de Vlaamse gemeenten: 

 
2 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de 

bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije 

verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. 
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 1. onteigeningen ten behoeve van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 

   - art. 15 van het Decreet ruimtelijke economie van 13 juli 2012  

   - art. 2.4.3.,  van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening  

 - de Omzendbrief BB 2011/5, besluit van de Vlaamse Regering inzake 

onteigeningen ten algemenen nutte ten behoeve van de gemeenten, de provincies, 

de autonome gemeentebedrijven, de autonome provinciebedrijven, de O.C.M.W.’s, 

de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de provinciale 

ontwikkelingsmaatschappijen van 14/10/2011 

 2. het aanleggen van een inventaris leegstand en het bestrijden van leegstand en 

verwaarlozing van gebouwen en of woningen 

- art. 2.2.6, § 1 en § 7, van het decreet betreffende het grond- en pandenbeleid van 

27 maart 2009 

- art. 24 en 25 van het Decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot 

begeleiding van de begroting 1996. 

 3. de aankoop en verkoop van onroerende goederen 

   - art. 13 van het Decreet ruimtelijke economie van 13 juli 2012 

   - art. 2.4.9 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 

  4. het uitoefenen van parkmanagement  en bedrijventerreinmanagement 

- art 2 van het Decreet ruimtelijke economie van 13 juli 2012 

 

17. Gelet op het voorgaande acht het Informatieveiligheidscomité de doeleinden van de beoogde 

mededeling van persoonsgegevens als welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en 

gerechtvaardigd. 

18. Artikel 5.1 b) AVG stelt tevens dat persoonsgegevens niet verder mogen worden verwerkt 

op een met de oorspronkelijke doeleinden onverenigbare wijze. Om na te gaan of een doel 

van verdere verwerking verenigbaar is met het doel waarvoor de persoonsgegevens 

aanvankelijk zijn verzameld, moet de verwerkingsverantwoordelijke, nadat hij aan alle 

voorschriften inzake rechtmatigheid van de oorspronkelijke verwerking heeft voldaan, onder 

meer rekening houden met: een eventuele koppeling tussen die doeleinden en de doeleinden 

van de voorgenomen verdere verwerking; het kader waarin de gegevens zijn verzameld; met 

name de redelijke verwachtingen van de betrokkenen op basis van hun verhouding met de 

verwerkingsverantwoordelijke betreffende het verdere gebruik ervan; de aard van de 

persoonsgegevens; de gevolgen van de voorgenomen verdere verwerking voor de 

betrokkenen; en passende waarborgen bij zowel de oorspronkelijke als de voorgenomen 

verdere verwerkingen.3 

 

19. De persoonsgegevens werden oorspronkelijk ingezameld in het kader van de wettelijke 

opdrachten van de dienst Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën met betrekking 

tot 1) de samenstelling van de kadastrale documentatie, 2) de verwezenlijking van de fiscale 

doelstelling van het kadaster, 3) de documentaire doelstelling van het kadaster, meer bepaald 

de bewaring en de actualisering van de documentatie, enerzijds, en de mededeling van de 

 
3 Overweging 50 van de AVG. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2012071331
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kadastrale gegevens en terbeschikkingstelling van afschriften van kadastrale documenten, 

anderzijds, en 4) de documentatie bedoeld voor de dienst Rechtszekerheid.4 Overeenkomstig 

artikel 36, 8° van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende het aanleggen en 

bijhouden van de kadastrale documentatie en tot vaststelling van de modaliteiten voor het 

afleveren van kadastrale uittreksels wordt de kadastrale informatie ter beschikking gesteld 

om te worden gebruikt door een openbare overheid of een ministeriële ambtenaar in de zin 

van het Gerechtelijk Wetboek, wanneer de informatie noodzakelijk is voor de vervulling van 

een taak van openbaar belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag. 

Artikel 337 van het Wetboek van Inkomstenbelasting stelt bovendien: 

 

“De ambtenaren van de administratie der directe belastingen en van de administratie van 

het kadaster oefenen hun ambt uit wanneer zij aan andere administratieve diensten van de 

Staat, daaronder begrepen de parketten en de griffies van de hoven en van alle 

rechtsmachten, en van de Gemeenschappen en de Gewesten en aan de in artikel 329 bedoelde 

openbare instellingen of inrichtingen, inlichtingen verstrekken welke voor die diensten, 

instellingen of inrichtingen nodig zijn voor de hun opgedragen uitvoering van wettelijke of 

reglementaire bepalingen.” 

 

20. Gelet op de decretale bevoegdheden van streekontwikkelingsintercommunales en van 

Vlaamse gemeentes enerzijds en artikel 36, 8° van voormeld koninklijk besluit van 30 juli 

2018 en artikel 337 van het Wetboek van Inkomstenbelasting anderzijds, stelt het 

Informatieveiligheidscomité vast dat er een voldoende koppeling is tussen de doeleinden van 

de oorspronkelijke inzameling en de doeleinden van de voorgenomen verdere verwerking. 

Het Informatieveiligheidscomité is dan ook van oordeel dat het doel van de verdere 

verwerking verenigbaar is met het doel waarvoor de persoonsgegevens aanvankelijk zijn 

verzameld 

 

B.4. PROPORTIONALITEITSBEGINSEL 

B.4.1. Minimale gegevensverwerking 

20. Artikel 5.1 b) AVG stelt dat persoonsgegevens ter zake dienend en beperkt tot wat 

noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt  moeten zijn (“minimale 

gegevensverwerking”). 

21. De noodzakelijkheid van de gevraagde persoonsgegevens worden in het ontwerp van 

protocol als volgt  gestaafd: 

- de zakelijke rechten van de eigenaar: deze gegevens zijn noodzakelijk om een correcte 

inschatting te kunnen maken en een goede basis te hebben voor de uit te voeren plannen. Dit 

is nodig voor: onteigening, het aanleggen van een inventaris leegstand en het bestrijden van 

leegstand en verwaarlozing van gebouwen en of woningen, de aan- en verkoop van 

onroerende goederen en parkmanagement. 

 

 A) Kadastrale leggergegevens (beperkt tot het grondgebied van het samenwerkingsverband 

van de intercommunales) 

 
4 Zie o.a. art. 471 e.v., art. 504, en titel IX van het Wetboek Inkomstenbelasing. 
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- De zakelijke rechten van de eigenaar: deze gegevens zijn noodzakelijk om een correcte 

inschatting te kunnen maken en een goede basis te hebben voor de uit te voeren plannen. 

Dit is nodig voor: onteigening, het aanleggen van een inventaris leegstand en het bestrijden 

van leegstand en verwaarlozing van gebouwen en of woningen, de aan- en verkoop van 

onroerende goederen en parkmanagement. 

- Identificatiegegevens van de houder(s) van het zakelijk recht/ de zakelijke rechten op een 

specifiek kadastraal perceel of ermee verbonden onroerend goed: dit zijn de minimale 

gegevens om een natuurlijke persoon of rechtspersoon te kunnen identificeren 

 B) Specificaties percelen en onroerende goederen (beperkt tot het grondgebied van het 

samenwerkingsverband van de intercommunales) 

- situering van het goed: dit zijn de minimale kenmerken om een perceel of goed te 

identificeren 

- kadastraal inkomen: dit is een noodzakelijk gegeven in het kader van een onteigening (het 

KI geeft essentiële informatie weer om een correcte onteigeningsvergoeding te bepalen), 

het aanleggen van een inventaris leegstand en het bestrijden van leegstand en verwaarlozing 

van gebouwen en of woningen, en de aan- en verkoop onroerende goederen 

- de kadastrale aard van het goed: dit is een noodzakelijk gegeven voor onteigening, het 

aanleggen van een inventaris leegstand en het bestrijden van leegstand en verwaarlozing 

van gebouwen en of woningen, de aan- en verkoop van onroerende goederen en 

parkmanagement 

- verkoopprijzen/referentiepunten: dit is noodzakelijk om de waarde van een perceel of 

goed te identificeren. Dit is noodzakelijk voor een onteigening, de aan- en verkoop van 

onroerende goederen en parkmanagement. 

  - Constructiekenmerken van het goed: dit is noodzakelijk voor de aan- en verkoop van 

onroerende goederen, het parkmanagement en de onteigening. 

  - De oppervlakte van het kadastraal perceel zoals opgenomen in de kadastrale legger en 

uitgedrukt in een oppervlaktemaat: dit is een minimale kenmerk van een perceel of goed, 

nodig voor de onteigening (geeft essentiële informatie weer betreffende het bepalen van 

een correcte onteigeningvergoeding), de inventaris Leegstand en verwaarlozing, 

parkmanagement, aan- en verkoop van onroerende goederen 

  - Eigendomsoverdrachten van het kadastraal perceel (wijzigingen in het kadastraal perceel): 

dit gegeven is noodzakelijk omdat kadastrale percelen wijzigingen kunnen ondergaan 

(splitsing) of zakenrechtelijk kunnen worden overgedragen. Dit gegeven laat toe om een 

historiek van gegevensoverdrachten op te bouwen en bij te werken van de huidige 

eigendomstoestand. Het is noodzakelijk voor het opstellen van de lijst van 

belanghebbenden bij projecten. 

 

22. Gelet op het voorgaande is het Informatieveiligheidscomité is van oordeel dat deze gegevens 

in het licht van beschreven doeleinden toereikend, ter zake dienend en niet overmatig zijn. 

23. Wat het gebruik van het Rijksregisternummer betreft, stelt het  Informatieveiligheidscomité 

vast dat een precieze identificatie van de betrokken natuurlijke personen essentieel is om het 

voor de betrokken openbare overheden en organismes mogelijk te maken om efficiënt en 

coherent de competenties die aan hen werden toevertrouwd, te verzekeren. Het 

Informatieveiligheidscomité staat dan ook uitdrukkelijk toe dat alle betrokken partijen het 

Rijksregisternummer van de betrokkenen gebruiken. 
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B.4.2. Opslagbeperking 

24. Aangaande de bewaringstermijn herinnert het Comité er aan dat persoonsgegevens niet 

langer mogen worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te 

identificeren dan voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt 

noodzakelijk is. 

25. In het ontwerp van protocol wordt erin voorzien dat gegeven de finaliteiten (onteigening, aan 

en verkoop van onroerende goederen en inventarisatie van leegstand en verwaarlozing) 

waarvoor de gegevens worden opgevraagd,  een bewaringstermijn van maximum 30 jaar 

aangehouden (cfr. verjaringstermijn artikel 2260 B.W.) en een duurtijd van 10 jaar (voor de 

voorbereiding, realisatie en afwikkeling van dossiers) in de mate de 30-jarige termijn niet 

van toepassing is. Het Informatieveiligheidscomité acht deze bewaartermijn aanvaardbaar. 

 

B.5. RECHTEN VAN DE BETROKKENEN 

26. Overeenkomstig artikel 14 AVG dient de verwerkingsverantwoordelijke bepaalde informatie 

over de gegevensverwerking mee te delen aan de betrokkene indien de persoonsgegevens 

niet van de betrokkene zijn verkregen. Deze verplichting geldt evenwel niet indien het 

verkrijgen of verstrekken van de gegevens uitdrukkelijk is voorgeschreven bij Unie- of 

lidstatelijk recht dat op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en dat recht 

voorziet in passende maatregelen om de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te 

beschermen. In onderhavig geval zullen de geplande gegevensverwerkingen worden verricht 

in toepassing van de voorgeschreven bepalingen door of krachtens een wet of een decreet 

(cfr. supra). 

27. Het Informatieveiligheidscomité acht het gepast dat de betrokken partijen in een zekere mate 

van collectieve transparantie voorzien, meer bepaald door op de websites van de betrokken 

instellingen te vermelden dat de onderhavige gegevens worden uitgewisseld in het kader van 

de besproken doeleinden. 

28. Rekening houdend met de mogelijkheden van artikel 23 AVG om de reikwijdte van de 

rechten en verplichtingen te beperken, stelt het Informatieveiligheidscomité vast dat in het 

ontwerp van protocol wordt vermeld dat de betrokkenen op grond van art. 12 tot en met 22 

en artikel 34 AVG, zonder beperking kunnen uitoefenen. Het informatieveiligheidscomité 

neemt hier akte van. 

 

B.6. BEVEILIGING 

30. Persoonsgegevens moeten door het nemen van passende technische of organisatorische 

maatregelen op een dusdanige manier worden verwerkt dat een passende beveiliging ervan 

gewaarborgd is, en dat zij onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige 

verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging („integriteit en 

vertrouwelijkheid”).  

31. Het Informatieveiligheidscomité neemt akte van het feit dat de betrokken 

streekontwikkelingsintercommunales die de betreffende persoonsgegevens ontvangen van de 
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FOD Financiën, elk effectief beschikken over een functionaris voor gegevensbescherming. 

Ze dienen, conform artikel 34 AVG, passende technische en organisatorische maatregelen te 

nemen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, die, waar passend, 

onder meer het volgende omvatten: 

 a) de pseudonimisering en versleuteling van persoonsgegevens; 

 b) het vermogen om op permanente basis de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid 

en veerkracht van de verwerkingssystemen en diensten te garanderen; 

 c) het vermogen om bij een fysiek of technisch incident de beschikbaarheid van en de toegang 

tot de persoonsgegevens tijdig te herstellen; 

 d) een procedure voor het op gezette tijdstippen testen, beoordelen en evalueren van de 

doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de 

verwerking. 

32. Het Informatieveiligheisdcomité neemt akte van het feit dat de gegevens via de webservice 

Consultimmo van de FOD Financiën zullen worden ontsloten met tussenkomst van de 

Vlaamse dienstenintegrator en meer bepaald het Magda-platform (Magda online) dat 

gebruikt maakt van het verwijzingsrepertorium dat telkens nagaat of de aanvraag 

overeenstemt met de finaliteiten in kwestie. 

33. De gegevens worden niet aan derden doorgegeven en zijn enkel bestemd voor  

medewerkers/personeelsleden van volgende diensten/teams van de intergemeentelijke 

samenwerkingsverbanden in het kader van concrete en bestaande dossiers: 

 - ruimtelijke ordening 

 - gis (geografisch informatiesysteem) 

 - gebouwen en infrastructuur 

 - bedrijventerreinen 

 - wonen 

 - milieu 

 - handhaving 

 - preventie 

 - afval 

34. Het Informatieveiligheidscomité neemt akte van het feit dat de betrokken Vlaamse 

streekontwikkelingsintercommunales dat alle betrokken personen die de persoonsgegevens 

in kwestie ontvangen gebonden zijn door het beroepsgeheim. 

35. Het Comité wijst erop dat artikel 35 AVG in bepaalde gevallen vereist dat de 

verwerkingsverantwoordelijke vóór de verwerking een beoordeling uitvoert van het effect 

van de beoogde verwerkingsactiviteiten op de bescherming van persoonsgegevens. Het 

Comité verwijst hieromtrent naar de ‘Richtsnoeren voor 

gegevensbeschermingseffectbeoordelingen en bepaling of een verwerking "waarschijnlijk 

een hoog risico inhoudt" in de zin van Verordening 2016/679’ van de Groep 

Gegevensbescherming Artikel 29  en de aanbeveling uit eigen beweging nr. 01/2018 van 28 
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februari 2018 van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met 

betrekking tot de gegevensbeschermingseffectbeoordeling en voorafgaande raadpleging . 

36. Indien uit deze beoordeling zou blijken dat bijkomende maatregelen moeten worden 

getroffen, dienen de betrokken partijen op eigen initiatief een aanvraag tot wijziging van 

onderhavige beraadslaging in. De mededeling van persoonsgegevens mag in voorkomend 

geval niet plaatsvinden totdat de vereiste toelating van het Comité is bekomen. Indien uit de 

gegevensbeschermingseffectbeoordeling zou blijken dat er een hoog residuair risico is, dient 

de aanvrager de beoogde gegevensverwerking voor te leggen aan de 

Gegevensbeschermingsautoriteit, overeenkomst art. 36.1 AVG. 

 

Om deze redenen besluit 

 

de kamer federale overheid van het informatieveiligheidscomité 

 

dat de mededeling van persoonsgegevens door de FOD Financiën aan de Vlaamse 

streekontwikkelingsintercommunales voor de uitvoering van hun decretale opdrachten is 

toegestaan mits wordt voldaan aan de vastgestelde maatregelen ter waarborging van de 

gegevensbescherming, in het bijzonder de maatregelen op het vlak van doelbinding, minimale 

gegevensverwerking, opslagbeperking en informatieveiligheid. 

 

Het Informatieveiligheidscomité verleent de toelating voor het gebruik van het 

identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen door de FOD Financiën en 

de betrokken Vlaamse streekontwikkelingsintercommunales voor de finaliteiten zoals beschreven 

in deze beraadslaging. 

 

Het Informatieveiligheidscomité wijst erop dat de verwerkingsverantwoordelijken gehouden zijn 

om in voorkomend geval een gegevensbeschermingseffectbeoordeling uit te voeren. Als uit die 

beoordeling zou blijken dat bijkomende maatregelen moeten worden getroffen om de rechten en 

vrijheden van de betrokkenen te vrijwaren, dan zijn de partijen ertoe gehouden om de gewijzigde 

modaliteiten van de gegevensverwerking ter beraadslaging aan het Informatieveiligheidscomité 

voor te leggen. 

 

 

 

M. SALMON 

voorzitster 

 

 

 

 
De zetel van de kamer federale overheid van het Informatieveiligheidscomité is gevestigd in de kantoren van de FOD 

Beleid en Ondersteuning, op volgend adres: Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel. 

 

 
 


