
Overzicht machtigingen voor de mededeling of toegang tot 
persoonsgegevens verleend door Vlaamse 
Toezichtcommissie of door een sectoraal comité van de 
privacycommissie  

 Machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen en studenten door 
het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) en 
het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODI) aan de provinciale steunpunten sociale 
planning. (verlenging machtiging VTC/28/2012) 
 

o Beraadslaging VTC nr 34/2015 van 30 september 2015 
 

 

 Mededeling 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 (verlenging) 
 

o Beraadslaging VTC nr 49/2014 van 10 december 2014 
 

 Mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het Agentschap voor Landbouw 
en Visserij (ALV) aan de dienst Waterlopen van de provincie Vlaams-Brabant voor de taken 
van de erosiecoördinatoren (verlenging) 
 

o Beraadslaging VTC nr 42/2014 van 19 november 2014 
 

 Mededeling 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.  
 

o Beraadslaging VTC nr 38/2014 van 19 november 2014 
 

 Toegang tot een aantal informatiegegevens van het Rijksregister en aanvraag om het 
identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken met het ook op het toepassen van 
gemeentelijke administratieve sancties (nieuwe wet van 24 juni 2013) 
 

o Beraadslaging Sectoraal Comité Rijksregister nr  28/2014 van 9 april 2014 
 

 Aanvraag van de provincie Vlaams-Brabant om het identificatienummer van het Rijksregister 
te gebruiken voor het Platform Welzijn en Gezondheid (Sociale Kaart) 
 

o Beraadslaging Sectoraal Comité Rijksregister  nr 11/2014 van 19 februari 2014 
 

 Toegang tot de informatiegegevens van het Rijksregister met het oog op het opleggen van 
gemeentelijke administratieve sancties 
 

o Beraadslaging Sectoraal Comité Rijksregister nr. 05/2014 van 22 januari 2014 
 

 Verlenging van de machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen en 
studenten door het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen 
(AHOVOS) en het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODI) aan de provinciale 
steunpunten sociale planning. 
 

http://vtc.corve.be/docs/beraadslagingen/VTC_beraadslaging_2015_34.pdf
http://www.vtc.corve.be/docs/beraadslagingen/VTC_beraadslaging_2014_49.pdf
http://www.vtc.corve.be/docs/beraadslagingen/VTC_beraadslaging_2014_42.pdf
http://www.vtc.corve.be/docs/beraadslagingen/VTC_beraadslaging_2014_38.pdf
http://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/beraadslaging_RR_28_2014.pdf
http://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/beraadslaging_RR_11_2014_0.pdf
http://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/beraadslaging_RR_05_2014.pdf


o Beraadslaging VTC nr 48/2013 van 11 december 2013 
 

 Machtiging voor het implementeren van een elektronische mededeling van persoonsgegevens 
tussen de dienst ruimtelijke ordening van de  Provincie Vlaams-Brabant en de Federale 
Overheidsdienst Financiën, Algemene administratie van de Patrimoniumdocumentatie 
(Kadaster) 
 

o Beraadslaging Sectoraal Comité Federale Overheid nr 32/2013 van 21 oktober 2013 
 

 Mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het Agentschap voor Landbouw 
en Visserij (ALV) aan de dienst Waterlopen van de provincie Vlaams-Brabant voor de taken 
van de erosiecoördinatoren. 
 

o Beraadslaging VTC nr 31/2013 van 11 september 2013 
 

 Mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het Agentschap voor Landbouw 
en Visserij (ALV) aan de diensten landbouw voor 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. 
 

o Beraadslaging VTC nr 30/2012 van 5 december 2012 
 

 

 Koninklijk Besluit waarbij de provinciegouverneurs en de bestendige deputaties van de 
provincieraden gemachtigd worden om het identificatienummer van het Rijksregister van 
de natuurlijke personen te gebruiken 
 

o Koninklijk Besluit van  8 januari 1988, Belgisch Staatsblad 27 januari 1988 
 

 Koninklijk Besluit waarbij aan de provinciegouverneurs en aan de bestendige deputaties van 
de provincieraden toegang wordt verleend tot het Rijksregister van de natuurlijke personen. 
 

o Koninklijk Besluit van 27 februari 1985, Belgisch Staatsblad 9 maart 1985 

http://www.vtc.corve.be/docs/beraadslagingen/VTC_beraadslaging_2013_48.pdf
http://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/beraadslaging_FO_032_2013.pdf
http://www.vtc.corve.be/docs/beraadslagingen/VTC_beraadslaging_2013_31.pdf
http://www.vtc.corve.be/docs/beraadslagingen/VTC_beraadslaging_2012_30.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1985022741&table_name=wet

