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

  
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 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  
 
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. 
 
o Beraadslaging VTC nr 23/2014 van 30 juli 2014  
 
Mededeling 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. 
 
o Beraadslaging VTC nr 13/2014 van 14 mei 2014  
 
Aanvraag van het Autonoom Provinciebedrijf Provinciaal Onderwijs Antwerpen om het 
identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken en toegang te bekomen tot bepaalde 
gegevens van het Rijksregister in het kader van het debiteurenbeheer 
 
o Beraadslaging Sectoraal comité Rijksregister  nr 21/2014 van 5 maart 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.  
 
o Beraadslaging VTC nr 48/2013 van 11 december 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  
 
 

http://www.vtc.corve.be/docs/beraadslagingen/VTC_beraadslaging_2014_49.pdf
http://www.vtc.corve.be/docs/beraadslagingen/VTC_beraadslaging_2014_38.pdf
http://vtc.corve.be/docs/beraadslagingen/VTC_beraadslaging_2014_23.pdf
http://vtc.corve.be/docs/beraadslagingen/VTC_beraadslaging_2014_13.pdf
http://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/beraadslaging_RR_21_2014.pdf
http://www.vtc.corve.be/docs/beraadslagingen/VTC_beraadslaging_2013_48.pdf
http://www.vtc.corve.be/docs/beraadslagingen/VTC_beraadslaging_2012_30.pdf


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. 
 
o Beraadslaging VTC nr 28/2012 van 7 november 2012  
 
Mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan gemeentes 
en provincies met het oog op de automatische toekenning van aanvullende voordelen aan inwoners 
met recht op de verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen. 
 
o Beraadslaging Sectoraal Comité  Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling « Sociale 

Zekerheid » nr 11/029  van 5 april 2011, gewijzigd op 4 juni 2013  
 
Latere verwerking (LV) van niet-gecodeerde persoonsgegevens voor statistische doeleinden in het 
kader van het onderzoek "Fijnmazige informatie ten behoeve van de provinciale steunpunten sociale 
planning" door het Provinciebestuur Antwerpen, steunpunt sociale planning 
 
o Aanbeveling LV nr. 10/2008 van 30/05/2008 
 
Machtiging om mededeling te bekomen van de lijst met de inwoners van de provincie die op 1 januari 
2001 recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige 
verzorging. 
 
o Beraadslaging Sectoraal Comité Sociale Zekerheid nr 01/05 van 6 februari 2001 

 
Machtiging om mededeling te bekomen van de lijst met de inwoners van de provincie die op 1 januari 
2000 recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige 
verzorging. 
 
o Beraadslaging Sectoraal Comité Sociale Zekerheid nr 00/24 van 1 februari 2000 
 
Machtiging om mededeling te bekomen van de lijst met de inwoners van de provincie die op 1 januari 
1999 recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige 
verzorging. 
 
o Beraadslaging Sectoraal Comité Sociale Zekerheid nr 99/49  van 4 mei 1999  

 
Machtiging om mededeling te bekomen van de lijst met de inwoners van de provincie die op 1 januari 
1998 het WIGW-statuut genieten. 
 
o Beraadslaging Sectoraal Comité Sociale Zekerheid nr 98/30  van 12 mei 1998  
 
Machtiging om mededeling te bekomen van de lijst met inwoners van de provincie die op 1 januari van 
het dienstjaar 1997 het WIGW-statuut genieten. 
 
o Beraadslaging Sectoraal Comité Sociale Zekerheid nr 97/04 van 14 januari 1997 
 
Machtiging om mededeling te bekomen van de lijst met inwoners van de provincie die op 1 januari van 
het dienstjaar 1996 het WIGW-statuut genieten. 
 
o Beraadslaging Sectoraal Comité Sociale Zekerheid nr 96/02 van 9 januari 1996 

 
Machtiging om mededeling te bekomen van de lijst met inwoners van de provincie die op 1 januari van 
het dienstjaar 1993 het WIGW-statuut genieten. 
 
o Beraadslaging Sectoraal Comité Sociale Zekerheid nr 92/010 van 17 november 1992 

http://vtc.corve.be/docs/beraadslagingen/VTC_beraadslaging_2012_28.pdf
http://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/beraadslaging_ASZ_029_2011.pdf
http://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/beraadslaging_ASZ_029_2011.pdf
http://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/aanbeveling_LV_10_2008_0.pdf
http://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/beraadslaging_SS_005_2001_0.pdf
http://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/beraadslaging_SS_005_2001_0.pdf
http://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/beraadslaging_SS_024_2000_1.pdf
http://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/beraadslaging_SS_049_1999_1.pdf
http://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/beraadslaging_SS_030_1998_0.pdf
http://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/beraadslaging_SS_004_1997_0.pdf
http://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/beraadslaging_SS_002_1996_0.pdf
http://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/beraadslaging_SS_002_1996_0.pdf
http://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/beraadslaging_SS_010_1992_0.pdf


 
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.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_l1.pl?language=nl&caller=list&la=n&fromtab=wet&tri=dd+as+rank&sql=dd+=+date'1988-01-08'+and+pd+=+date'1988-01-27'
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1985022741&table_name=wet
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