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Authentieke gegevens van en aan de burger  -  Opvragen en delen

Artikel III.68 en artikel III.69 van het Bestuursdecreet stellen het principe van eenmalige 
gegevensbevraging (‘only once’-principe) voorop. De Vlaamse overheid en lokale besturen 
mogen aan burgers en ondernemingen geen gegevens opvragen die bij de overheid al 
beschikbaar zijn. Het zijn in principe de authentieke gegevensbronnen die een 
overheidsinstantie eenmalig opslaat en ontsluit voor de andere overheidsinstanties die dit 
gegeven niet langer bij de gebruiker moeten opvragen.

Alleen als er geen verplicht te gebruiken gegevensbron bestaat, kunnen de 
overheidsinstanties gegevens bij de burger of bij een nog niet verplicht te gebruiken 
gegevensbron opvragen. De Vlaamse Regering zal de datum bepalen vanaf wanneer de 
burgers, zonder verlies van rechten, kunnen weigeren om bepaalde gegevens ter 
beschikking te stellen van de overheidsinstantie. De Vlaamse Regering bepaalt daarbij 
telkens nader onder welke voorwaarden het weigeringsrecht wordt toegestaan en welke 
de gevolgen van het weigeringsrecht zijn voor de betrokken burger en voor de betrokken 
overheidsinstantie.

Om gegevens uit authentieke bronnen op een veilige manier te delen tussen overheden 
werd het MAGDA-platform (MAGDA: maximale gegevensdeling tussen administraties) 
opgericht. Er is onder meer een specifieke dienst voor het verzenden en ontvangen van 
digitale facturen en documenten.

1. Welke authentieke gegevensbronnen zijn vandaag door de Vlaamse Regering erkend? 
Heeft de minister-president de doelstelling om ook nog andere gegevensbronnen te 
erkennen? Zo ja, welke en binnen welke termijn?

2. Heeft de minister-president de doelstelling om deze legislatuur – in uitvoering van 
artikel III.69, tweede lid Bestuursdecreet – de datum vast te leggen waarna burgers 
over een weigeringsrecht beschikken? Zo ja, binnen welke termijn? Zo niet, welke 
redenen ziet de minister-president daartoe?

3. Hoeveel organisaties zijn inmiddels aangesloten op het MAGDA-platform? 

Graag een oplijsting per type (Vlaamse entiteiten, lokale besturen en andere).

4. Hoeveel gebruikersaccounts zijn er aan het MAGDA-platform? Hoeveel keer wordt op 
het MAGDA-platform ingelogd? Hoeveel keer worden gegevens uit het MAGDA-
platform opgehaald? 



Graag een overzicht per jaar sinds de oprichting in 2010.

5. Wat is de jaarlijkse kostprijs van het MAGDA-platform?

6. Welke voordelen biedt het MAGDA-platform aan de burger (bijvoorbeeld: hoeveel keer 
werd de burger minder bevraagd?)?



JAN JAMBON 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, 
CULTUUR, ICT EN FACILITAIR MANAGEMENT

ANTWOORD
op vraag nr. 168 van 22 januari 2021
van BRECHT WARNEZ

1. In Vlaanderen zijn er op dit moment 5 gegevensbronnen die reeds als authentieke 
gegevensbron erkend zijn door de Vlaamse Regering:

- Adressenregister (CRAB) – Informatie Vlaanderen
- Basiskaart Vlaanderen (GRB) – Informatie Vlaanderen
- Recht Van Voorkoop (RVV) – Informatie Vlaanderen
- Inventaris Bedrijventerreinen – Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO)
- Leer- en ervaringsbewijzen databank (LED) – Agentschap voor Hoger Onderwijs, 

Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS)
Ik heb de doelstelling om ook nog andere gegevensbronnen te erkennen. De volgende 
21 gegevensbronnen hebben de erkenningsprocedure van het Stuurorgaan Vlaams 
Informatie- en ICT-beleid met succes doorlopen:

- Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA) – Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
- Digitale Bodemkaart – departement Omgeving (DOMG)
- Actie- en waakgebieden – DOMG
- Afgesloten watervoerende lagen – DOMG
- Dieptecriteria voor rubriek 53_8 en rubriek 55_1 – DOMG
- Grondwaterlichamen – DOMG
- Grondwaterlichamen, horizonten – DOMG
- Grondwaterstandindicator – DOMG
- Grondwaterwingebieden en beschermingszones – DOMG
- Heffingsgebieden – DOMG
- Hydrogeologisch Homogene Zones – DOMG
- Verziltingskaarten – DOMG 
- DISCIMUS – Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)
- DAVINCI – AgODi
- ZoekEigendomsToestanden-verrijking – Vlaamse Belastingdienst (VLABEL)
- Vlaams kadaster – Kind en Gezin
- Brownfieldcovenanten – VLAIO
- Steunzones – VLAIO
- Overstromingsgevoelige gebieden/watertoets – Coördinatiecommissie Integraal 

Waterbeleid
- Geografische indeling van de watersystemen – VMM
- Grenzen van polders en wateringen – VMM
- Landbouwgebruikspercelen – departement Landbouw en Visserij (DLV)
- Landbouwstreken België – DLV

De formele erkenning door de Vlaamse Regering van deze gegevensbronnen als 
authentieke gegevensbron wordt nu voorbereid en zal nog binnen deze legislatuur 
gebeuren.

2. Volgens artikel III.69 bepaalt de Vlaamse Regering, na advies van het stuurorgaan 
Vlaams Informatie- en ICT-beleid, de datum vanaf wanneer de burgers gerechtigd zijn 
om, zonder verlies van rechten, te weigeren bepaalde gegevens ter beschikking te 
stellen van de overheidsinstantie. Het is dus in de eerste plaats aan het stuurorgaan, 
samengesteld uit o.a. vertegenwoordigers per beleidsdomein van de Vlaamse overheid 
en vertegenwoordigers van de lokale overheden, om te onderzoeken of en m.b.t. 
welke gegevens een weigeringsrecht kan worden toegestaan. Het gaat hierbij om het 



recht van de burger om, zonder verlies van aanvullend recht, te weigeren een 
gegeven ter beschikking te stellen van de overheidsinstantie. Aangezien dergelijk 
weigeringsrecht impact kan hebben op de verdere behandeling van het dossier van de 
burger, zal de Vlaamse Regering in voorkomend geval bepalen onder welke 
voorwaarden het weigeringsrecht wordt toegestaan en welke de gevolgen van het 
weigeringsrecht zijn voor de burger en de overheidsinstantie in kwestie.

3. Er zijn momenteel 688 unieke organisaties aangesloten op het MAGDA-platform van 
de Vlaamse Dienstenintegrator. Het gaat hierbij om:
- 65 instanties van de Vlaamse overheid
- 300 lokale besturen
- 323 andere, waaronder 118 autonome gemeentebedrijven, 64 OCMW’s. Verder ook 

federale dienstenintegratoren, universiteiten, ziekenhuizen, organisaties in het 
kader van sociaal wonen, …

4. Over alle 688 organisaties, aangesloten op het MAGDA-platform, zijn er 5.330 
verschillende toegangen (gebruikersaccounts) ingeregeld. Er wordt een specifieke 
toegang opgezet per doeleinde waarvoor de data uit de beschikbare gegevensdiensten 
worden opgevraagd.
In 2020 werden er 963 miljoen transacties uitgevoerd op het MAGDA-platform. Dit is 
het aantal keer dat er data uit de authentieke gegevensbronnen opgevraagd werd. 
Meer dan 288 miljoen keer gebeurde dit via punctuele gegevensdiensten 
(webservices), waarbij er onmiddellijk bij opvraging een antwoord bezorgd wordt aan 
de vragende instantie, en bijna 675 miljoen keer via bestandsuitwisseling.
Elke data-transactie bevat een set van verschillende gegevens, afhankelijk van de 
machtiging van de opvrager of het protocol afgesloten tussen de opvrager en de 
gegevensbron (in navolging van de verplichting tot minimale gegevensverwerking uit 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming GDPR).
Hieronder een overzicht van de evolutie van de laatste 10 jaar:
Aantal transacties via punctuele webservices 2010-2020



Aantal transacties via bestandsuitwisseling 2010-2020

5. In 2020 werd er 12,12 miljoen EUR gespendeerd aan het MAGDA-platform ten 
behoeve van het beheer en exploitatie van de infrastructuur en de aangeboden 
diensten, innovatietrajecten zoals het moderniseringstraject, de ontwikkeling van 
nieuwe diensten en de kosten gerelateerd aan het ophalen van de data bij authentieke 
gegevensbronnen zoals het Rijksregister en de Kruispuntbank Sociale zekerheid.
Van deze 12,12 miljoen EUR aan uitgaven is er 2,23 miljoen EUR gefinancierd door 
middel van samenwerkingsovereenkomsten met andere overheidsinstanties voor de 
op vraag van de betrokken entiteiten prioritaire doorontwikkeling van nieuwe diensten 
en functionaliteiten op het platform. Daarnaast werd er 1,2 miljoen EUR uitgegeven 
aan data-transacties voor het ophalen van gegevens uit het Rijksregister, de 
Kruispuntbank Sociale Zekerheid en Graydon (ondernemingsdata). De overige 8,69 
miljoen EUR aan uitgaven wordt gefinancierd met de dotatie van Informatie 
Vlaanderen en wordt vooral gebruikt voor de financiering van beheer- en 
exploitatiekosten, aangevuld met de kosten voor aansluiting van afnemers en de 
kosten voor modernisering van het platform.

6. Doordat verschillende overheidsinstanties gebruik maken van het MAGDA-platform 
kunnen zij hun dienstverlening vereenvoudigen en digitaliseren, wat het leven van de 
ondernemer en de burger eenvoudiger maakt. Zo stroomt informatie over de geboorte 
van een kind automatisch door vanuit het Rijksregister naar VUTG, die op deze manier 
via automatische rechtentoekenning het groeipakket op maat van het kind kan aan-
bieden. Een adreswijziging vindt vlot zijn weg tussen overheden waardoor een burger 
niet zelf in de pen moet kruipen om zijn nieuwe adres door te geven. Zij moeten daar-
door niet steeds opnieuw dezelfde informatie doorgeven, en zien steeds vaker de 
voordelen van automatische rechtentoekenning waarbij op maat diensten verleend 
worden zonder aanvraag of met een sterk gereduceerde doorlooptijd. De Vlaamse 
overheid en haar lokale besturen kunnen zich via MAGDA sneller digitaal 
transformeren en de kostenefficiëntie van hun (digitale) dienstverlening verhogen. En 
dat scheelt. Informatie uitwisselen via het MAGDA-platform gaat gemiddeld zo’n 180 
keer sneller dan informatie uitwisselen op papier.
Doordat overheden niet meer hoeven te vragen wat ze al weten en geen eigen data-
banken meer aan te leggen, is het MAGDA-platform een cruciale factor in de strategie 
om het beslag van de operationele uitgaven op het overheidsbudget te verlagen.


