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JA NEE 

Ik maak deel uit van…. 

Geactualiseerde beslissingsboom 

De studie Informatie-uitwisseling die deze beslissingsboom heeft ontwikkeld, werd eind 2017 opgeleverd. 
Gelet op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), van kracht sinds 25 mei 2018, waren een 
aantal gegevens in deze beslissingsboom niet meer van toepassing. Onderstaande beslissingsboom vormt 
aldus een aangepaste versie.

Stel je krijgt als handhaver een vraag naar informatie of bepaalde gegevens. Hoe ga je daar, rekening 
houdend met de regelgeving, mee om? Onder welke voorwaarden en aan wie? Op dit soort vragen 
proberen we hieronder op schematische wijze in een algemeen antwoord te voorzien.  

Aan de hand van een eerste luik wordt duidelijk of AVG en de wet van 30 juli 2018 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 
toepassing zijn. Dit is louter informatief. Het niet van toepassing zijn van deze regelgeving, impliceert 
niet dat informatie-uitwisseling zonder meer is toegestaan. Daarom is het steeds nuttig ook naar het 

tweede luik te kijken. 

Heeft de informatie waarnaar gevraagd wordt betrekking op een geïdentificeerde of identificeerbare 

natuurlijke persoon*? 

*identificatie van personen kan direct of indirect zijn en bijv. gebeuren aan de hand van  een identificatienummer,

telefoonnummer, e-mailadres, foto, bankrekeningnummer, … of een combinatie van deze of andere gegevens. Ook

informatie m.b.t. het professionele of openbare leven van een persoon is hierbij van belang (erg ruim begrip).

AVG en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met 
betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens zijn niet van toepassing.

Het tweede luik vertrekt vanuit de positie van de handhavers aan wie om informatie gevraagd wordt. 

Tenzij er een uitdrukkelijk onderscheid wordt gemaakt, gaat het om persoonsgegevens. Er wordt 

slechts een onderscheid gemaakt wanneer de mogelijkheden tot uitwisseling verschillend zouden zijn. 

Het betreft persoonsgegevens  AVG en de wet van 30 juli 
2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen 
met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens 

Wordt de informatie op geautomatiseerde wijze verwerkt of belandt ze in 

een bestand*?

JA NEE 

Wet van 5 augustus 1992 van 
het Politieambt voorziet geen 

toegang tot deze info

JA NEE

EN

EEJ

A

Betreft het info in het kader van een strafonderzoek (bijv. proces-verbaal)?

JA NEE

EN

EEJ

A

Betrokkene kan inzage vragen in dossier bij 

parket/onderzoeksrechter, naast info die

volgens wettelijke verplichtingen moet worden 

doorgezonden. Mits opgave van reden kan 
betrokkene uittreksel uit strafregister vragen 

aan Vlaamse steden en gemeenten

Is degene die om informatie verzoekt de persoon waarop deze informatie 

betrekking heeft? 
… de politie 



2 

 

 

JA 

Betrokkene kan dossierinzage 

vragen bij parket of 

Onderzoeksrechter naast info 
die volgens wettelijke 

verplichtingen moet worden 

doorgezonden  

… toezicht- en opsporingsambtenaren 

Betreft het info in het kader van een strafonderzoek (bijv. proces-verbaal)?

NEE

EN

EEJ

A

Wet van 5 augustus 1992 op het Politieambt 
voorziet geen toegang tot deze info, wel kan 

uitzonderlijk op grond van art. 44/11/9 Wet 
van 5 augustus 1992 op het Politieambt na

advies van het controleorgaan op de 
politionele informatie info worden

doorgegeven aan openbare overheden of 

publieke organen die belast zijn met de 

toepassing van de strafwet of wettelijke 

verplichtingen hebben inz. Openbare 

veiligheid voor zover zij deze informatie 

nodig hebben voor de uitoefening van hun 

wettelijke opdrachten 

Met de inwerkingtreding van het 

Handhavingsdecr. Omgevingsvergunningen zal 

wel verplicht een kopie van pv naar de bevoegde 

gewestelijke handhavingsdiensten gestuurd 

worden 

Wet van 5 augustus op het 
Politieambt voorziet geen
toegang tot deze info

Is degene die om informatie verzoekt 

een derde? 

Betreft het informatie in het kader van een strafonderzoek (bijv. pv)? 

NEE 

Persoonsgegevens die op geautomatiseerde 

wijze worden bijgehouden: betrokkene moet 

inzage krijgen 

Is degene die om informatie verzoekt ook lid van de politie? 

NEE

EN

EEJ

A

Art.44/1 §3 en §4 Wet van 5 augustus 1992 op het 
Politieambt verplicht de bestuurlijke en de gerechtelijke 
politie om elkaars bevoegde (politie)overheden informatie 

door te geven wanneer die van belang is voor de uitoefening 

van de wettelijke taken van de ander 

Is degene die om informatie verzoekt een toezicht- of opsporingsambtenaar 

of een ambtenaar bevoegd voor bestuurlijke handhaving? 

NEE

EN

EEJ

A JA 

Wet van 5 augustus 1992 
op het Politieambt 
voorziet geen toegang tot 

deze info 

JA 

JA 

JA NEE 

Is degene die om informatie verzoekt de persoon waarop deze informatie betrekking 

heeft?

JA 



3 

Geheim van strafonderzoek belet rechtstreekse doorgifte van gerechtelijke

informatie, maar samenwerking onder leiding van het parket mogelijk 

Betreft het informatie in het kader van een strafonderzoek (bijv. proces-verbaal)?

JA 

Persoonsgegevens: 
Voor structurele (geautomatiseerde) 

toegang is een machtiging van de 

Vlaamse Toezichtscommissie nodig (ev. 

worden bijkomende voorwaarden 

opgelegd) 

Andere info: toegang in principe 

mogelijk (voor zover geen specifiek 

verbod) 

NEE 
Geheim van strafonderzoek belet rechtstreekse 
doorgifte van gerechtelijke informatie, maar 
ingevolge art. 16.3.24 en 16.5.9 Decreet 
Algemene Bepalingen Milieubeleid kan een 
kopie van proces-verbaal naar de relevante 
bestuurlijke overheden worden doorgestuurd 
(slechts verplicht in de gevallen vermeld 
in art. 58 Milieuhandhavingsbesluit) op grond 
van art. 6.1.5 Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening moeten processen-verbaal met 
betrekking tot bouwmisdrijven naar het College 
van Burgemeester en Schepenen en de 
stedenbouwkundig inspecteur worden 
doorgestuurd. doorgestuurd

Is degene die om informatie verzoekt ook een toezicht-of opsporingsambtenaar of 

een ambtenaar bevoegd voor bestuurlijke handhaving? 

NEE JA 

Is degene die om informatie verzoekt een lid van de politie? 

NEE 

Is degene die om informatie verzoekt een derde? 

Info is niet 

toegankelijk, tenzij 

als belanghebbende 

via het parket 

JA Betreft het informatie in het kader 

van een strafonderzoek 
(bijv. proces-verbaal)?

JA 

NEE 

JA 

Decreet Openbaarheid van bestuur geeft recht op inzage in 

bestuursdocumenten (+ uitzonderingen). E-gov decreet legt geen 

beperkingen op ter attentie van de occasionele doorgifte van 

persoonsgegevens via e-mail of telefoon. 




