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Betreft: Aanvraag tot machtiging van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie voor 

de verwerking van persoonsgegevens afkomstig van het Agentschap voor Landbouw en 

Visserij 

 

 

 

I. ELEMENTEN VAN DE AANVRAAG 

 

A. WETTELIJKE, DECRETALE EN REGLEMENTAIRE GRONDSLAGEN 

 

1. De Vlaamse toezichtcommissie (hierna: "de VTC"); 

 

2. Gelet op het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (hierna: “het 

E-govdecreet”), inzonderheid de artikelen 8 en 11;  

 

3. Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 

verwerking van persoonsgegevens (hierna "WVP"); 

 

4. Gelet op het Koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna “KB 13 

februari 2001”). 

  

 

Vlaamse Toezichtcommissie voor het 

elektronische bestuurlijke 

gegevensverkeer 

 

Beraadslaging VTC nr. 05/2010 van  

22 december 2010 
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B. VERLOOP VAN HET ONDERZOEK 

 

5. Gelet op de aanvraag van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Land en Bodembescherming, 

Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen, ontvangen door de VTC op 7 december 2010; 

 

6. Gelet op de evaluatie van de beveiliging van de Katholieke Universiteit Leuven, Departement Aard- en 

omgevingswetenschappen, Afdeling Landbouw- en Voedseleconomie, ontvangen op 29 oktober 2010; 

 

7. Gelet op de evaluatie van de beveiliging van het Agentschap voor Landbouw en Visserij, ontvangen op 7 

december 2010; 

 

8. Gelet op het verslag van de Voorzitter; 

 

9. Beslist op 22 december 2010, na beraadslaging, als volgt: 
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II. ONDERWERP EN CONTEXT VAN DE AANVRAAG 

 

1. De Vlaamse overheid startte recent een bodembeschermingsbeleid op. Waar in eerste instantie, qua 

uitvoering, de focus bijna uitsluitend op bodemerosie werd gelegd, wordt dit beleid steeds breder en krijgen 

bodembedreigingen zoals afname van organische stof in de bodem, bodemverdichting, grondverschuivingen en 

afname van de biodiversiteit in de bodem steeds meer aandacht. Enerzijds worden instrumenten ontwikkeld om het 

toepassen van bodembeschermende maatregelen te stimuleren. Anderzijds wordt het beleid verder onderbouwd met 

studies naar de toestand van de bodem en de mogelijkheden van bodembeschermende maatregelen. Er wordt ook 

steeds meer aandacht geschonken aan communicatie en sensibilisatie naar specifieke doelgroepen toe.  

 

2. In dit kader wenst het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Land en Bodembescherming, 

Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen (hierna ‘Departement LNE, ALBON’), een onderzoek te doen naar de kennis van 

en de houding ten opzichte van bodems en bodembescherming bij landbouwers en bij bos- en natuurbeheerders. Het 

is van belang om de houding van de verschillende doelgroepen t.o.v. bodembescherming te kunnen evalueren en 

een zicht te krijgen op de kennis die de doelgroepen hebben over de bodem. Door de evolutie in deze kennis en 

houding op te volgen kunnen de inspanningen rond communicatie en sensibilisatie geëvalueerd en gestuurd worden. 

Het creëren van een draagvlak voor bodembescherming is immers erg belangrijk. Ook vanuit de Europese 

ontwerpkaderrichtlijn Bodem krijgen de lidstaten de opdracht om te sensibiliseren over het belang van bodems. De 

lidstaten moeten ook de overdracht van kennis rond duurzaam bodemgebruik promoten. 

 

3. Het doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een methodiek voor het meten van: 

a) de kennis over bodems en bodembescherming bij 2 doelgroepen (landbouwers en bos- en natuurbeheerders) en  

b) de houding van die doelgroepen ten opzichte van bodembescherming.  

Het uitvoeren van een eerste nulmeting maakt ook deel uit van de opdracht, alsook het formuleren van 

aanbevelingen voor het beleid inzake technieken om de kennis over bodem en bodembescherming te verhogen en 

om de houding en het gedrag ten opzichte van bodembescherming te wijzigen. 

 

4. Voor de uitvoering van dit onderzoek werd via een overheidsopdracht tot levering van diensten een beroep 

te doen op de Katholieke Universiteit Leuven, Afdeling Landbouw- en Voedseleconomie (hierna ‘KUL’). De 

onderzoekopdracht luidt ‘het ontwikkelen en toepassen van een methodiek voor het meten van de kennis over en de 

houding ten opzichte van bodems en bodembescherming bij landbouwers en bij bos- en natuurbeheerders’. Het 

onderzoek moet afgerond zijn tegen 31 maart 2011. 

 

5. Om een antwoord te kunnen bieden op de onderzoeksvraag, heeft de KUL nood aan de contactgegevens 

van de doelgroepen, nl. landbouwers. 
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III. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG 

 

A. ONTVANKELIJKHEID 

 

6. Voor de uitvoering van het onderzoek, vermeld in randnummers 3-5 heeft de KUL nood aan volgende 

gegevens: 

- Voornaam en familienaam landbouwer; 

- Telefoonnummer landbouwer; 

- Adres van de landbouwer.  

 

7. De gegevens, vermeld in randnummer 6,  moeten beschouwd worden als persoonsgegevens in de zin van 

artikel 1, §1, WVP.  

 

8. Overeenkomstig artikel 8, eerste lid, van het E-govdecreet vereist elke elektronische mededeling van 

persoonsgegevens door een instantie1 een machtiging van de VTC, tenzij de elektronische mededeling van gegevens 

al onderworpen is aan een machtiging van een ander sectoraal comité, opgericht binnen de Commissie voor de 

Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.  

 

9. De persoonsgegevens worden opgevraagd bij het Agentschap Landbouw en Visserij. Dit agentschap is 

opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2006 als een intern verzelfstandigd agentschap 

zonder rechtspersoonlijkheid, binnen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.  Het Agentschap Landbouw en Visserij 

is dus een instantie, vermeld in artikel 4, §1, 2°, decreet  van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van 

bestuur, en valt dus onder het toepassingsgebied van artikel 8 van het E-govdecreet.  

 

10. De VTC is derhalve bevoegd om voorliggende machtigingsaanvraag te behandelen. 

 

 

                                                
1 Het begrip ‘instantie’ wordt gedefinieerd in artikel 2, 10°, van het decreet als: “een instantie, vermeld in artikel 4, §1, van het 
decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur”. 

 Art. 4. § 1. Dit decreet is van toepassing op de volgende instanties : 
1° het Vlaams Parlement en de eraan verbonden instellingen; 
2° de diensten, instellingen en rechtspersonen die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest; 
3° de gemeenten en de districten; 
4° de provincies; 
5° de andere gemeentelijke en provinciale instellingen, met inbegrip van de verenigingen zonder winstoogmerk waarin één of meer 
gemeenten of de provincies minstens de helft van de stemmen in één van de beheersorganen heeft of de helft van de financiering 
voor haar rekening neemt; 
6° de verenigingen van provincies en gemeenten, bedoeld in de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales, en de 
samenwerkingsvormen zoals geregeld in het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
7° de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, hierna O.C.M.W.'s te noemen, en de verenigingen, bedoeld in hoofdstuk 12 
van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende O.C.M.W.'s; 
8° de polders, bedoeld in de wet van 3 juni 1957 betreffende de polders, en de wateringen, bedoeld in de wet van 5 juli 1956 
betreffende de wateringen; 
9° de kerkfabrieken en de instellingen die belast zijn met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten; 
10° alle andere instanties binnen het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap. 

 



5 

 

B.        TEN GRONDE  

 

B.1. FINALITEITSBEGINSEL 

 

11. Artikel 4, §1, 1°, WVP, stelt dat iedere verwerking van persoonsgegevens eerlijk en rechtmatig moet zijn. Dit 

houdt in dat iedere gegevensverwerking dient te gebeuren op een transparante wijze en mits naleving van het recht. 

Bovendien staat artikel 4, §1, 2°, WVP, de verwerking slechts toe voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en 

gerechtvaardigde doeleinden. 

 

12. De persoonsgegevens, vermeld in randnummer 6, zijn nodig ter uitvoering het onderzoek ‘het ontwikkelen 

en toepassen van een methodiek voor het meten van de kennis over en de houding ten opzichte van bodems en 

bodembescherming bij landbouwers en bij bos- en natuurbeheerders’. De KUL zal dit onderzoek uitvoeren in 

opdracht van het Departement LNE, ALBON.  

 

13. Voor de uitvoering van het onderzoek zal de KUL volgende methode hanteren: 

De persoonsgegevens zullen worden gebruikt voor de selectie van een 300-tal landbouwers bij wie een enquête zal 

worden afgenomen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een gestratificeerde getrapte steekproefmethode. 

Vlaanderen wordt hiervoor verdeeld in homogene categorieën of strata op basis van een aantal op voorhand 

vastgelegde criteria (bodemtype, landbouwactiviteit, bevolkingsdichtheid). In een eerste trap wordt uit elk strata een 

aantal gemeenten geselecteerd op een aselecte wijze. Vervolgens wordt voor elke geselecteerde gemeente een 

steekproefkader opgesteld. Uit elk kader (i.e. de lijst van individuele landbouwbedrijven) wordt dan in een tweede 

stap een toevalssteekproef getrokken van landbouwers. 

Omdat er gewerkt wordt met een gestratificieerde getrapte steekproefmethode, zullen een aantal -op toevallige wijze 

geselecteerde- landbouwers gecontacteerd worden met de vraag om mee te werken en zodoende de enquête in te 

vullen. Deze enquêtes zullen door middel van persoonlijk contact afgenomen worden.  

 

14. Het Departement LNE, ALBON, de opdrachtgever van het onderzoek, heeft een aantal reglementair 

vastgestelde bevoegdheden voor bodembescherming en kan in dit kader beleidsondersteunend onderzoek laten 

uitvoeren: 

- Besluit van de Vlaamse Regering van 8 mei 2009 betreffende de erosiebestrijding, gewijzigd bij het besluit 

van de Vlaamse Regering van 26 februari 2010 dat in artikel 1, 3°, aan ALBON bevoegdheid toekent voor 

bodembescherming. 

- Besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake 

erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL): artikel 4, 12°, kent aan ALBON de bevoegdheid toe 

inzake bodembescherming. 

- Besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot 

vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden: in 

artikel 8 wordt aan het Departement LNE, ALBON de bevoegdheid gegeven tot het bepalen van de 

erosiegevoeligheid van een perceel.  
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- Het Besluit van de Vlaamse Regering van 03 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse 

administratie:  Artikel 16, §3°, bepaalt dat het Departement LNE ook bevoegd is voor het wetenschappelijke 

onderzoeksprojecten en wetenschappelijke studies m.b.t. de materies waarvoor het inhoudelijk bevoegd is.  

 

15. Bovenvermelde doeleinden vinden hun grondslag in reglementaire bepalingen. Deze doeleinden zijn 

gerechtvaardigd in het licht van artikel 5, c) en e) WVP.  

 

16. De geplande verwerkingen bestaan uit verdere verwerkingen van gegevens die oorspronkelijk verwerkt 

werden door het Agentschap voor Landbouw en Visserij. In deze context dient ook te worden geanalyseerd of de 

doeleinden van de door het Departement LNE (uitgevoerd door de KUL) geplande verwerkingen verenigbaar zijn met 

de doeleinden waarvoor de gegevens oorspronkelijk door het Agentschap Landbouw en Visserij zijn verwerkt. 

Conform artikel 4, §1, 2°, WVP dient bij de beoordeling van deze verenigbaarheid rekening te worden gehouden met 

alle relevante factoren, waaronder de redelijke verwachtingen van de betrokkene en de toepasselijke wettelijke en 

reglementaire bepalingen.  

 

17. De gegevens over percelen worden jaarlijks door het Agentschap Landbouw en Visserij bij de land- en 

tuinbouwers opgevraagd via een verzamelaanvraag en worden voor o.m. volgende doeleinden aangewend: 

 

- Steunverlening aan landbouwers op basis van Verordening EG nr. 73/2009 van de Raad van 19 januari 2009 

en Verordening EG nr. 1122/2009 van de Commissie van 30 november 2009. 

 

- Decreet van 22 december 2006 tot inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, 

exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid: Art. 3, 

§ 1, van dit decreet bepaalt: “De Vlaamse Regering is bevoegd voor de identificatie en registratie in het 

GBCS van de landbouwers, vermeld in artikel 4, en voor de identificatie en registratie van de 

landbouwgronden die de landbouwer per exploitatie in gebruik heeft. De Vlaamse Regering duidt binnen het 

beleidsdomein Landbouw en Zeevisserij de bevoegde instantie aan voor die identificatie en registratie in het 

GBCS van de landbouwers en van de landbouwgronden.” Het GBCS wordt gedefinieerd als “het 

Geïntegreerd Beheers- en Controlesysteem, vermeld in titel II, hoofdstuk 4 van de Verordening (EG) nr. 

1782/2003”;  

Het besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2007 houdende bepalingen tot inrichting van een 

gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het 

mestbeleid en van het landbouwbeleid, duidt in artikel 2, §1, het Agentschap Landbouw en Visserij aan als 

de bevoegde instantie voor de identificatie en registratie in het GBCS van de landbouwers en van de 

landbouwgronden. 

 

- Besluit van de Vlaamse Regering van 15 april 2005 betreffende de toepassing van de heffing in de sector 

melk en zuivelproducten: Het Agentschap Landbouw en Visserij is de bevoegde entiteit inzake het bepalen 

en registreren van referentiehoeveelheden. 
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- Besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot 

vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden.  

In artikel 3 wordt het Agentschap Landbouw en Visserij aangeduid als de bevoegde entiteit, belast met het 

administratieve beheer van de uitvoering en de controle op de naleving van dit besluit, de 

uitvoeringsbesluiten ervan, de verordening (EG) nr. 73/2009 en de uitvoeringsmodaliteiten ervan.  

Daarnaast is het Agentschap verantwoordelijk voor de coördinatie en is ook bevoegd voor de uitvoering van 

de controles, vermeld in deel II, titel III, van verordening (EG) nr. 1122/2009.  

Artikel 5octies bepaalt dat het Agentschap Landbouw en Visserij verantwoordelijk is voor het beheer, de 

bewaring en de verwerking van de gegevens die via het e-loket worden verkregen. Het betreft een 

elektronisch systeem voor aangifte en consultatie van gegevens in het kader van het gemeenschappelijk 

landbouwbeleid. 

 

18. Rekening houdend met het hierboven geciteerde regelgevend kader, kan de voormelde verwerking door het 

de KUL in opdracht van het Departement LNE als verenigbaar beschouwd worden.  

 

19. Een latere gegevensverwerking voor statistische en/of wetenschappelijke doeleinden kan uitgevoerd worden 

mits naleving van de bepalingen van hoofdstuk II van het KB van 13 februari 2001, die onder meer inhouden dat: 

 

- In beginsel moet een latere verwerking voor statistische en/of wetenschappelijke doeleinden gebeuren aan de hand 

van anonieme gegevens2. 

- Indien een statistisch en/of wetenschappelijk project niet kan uitgevoerd worden aan de hand van anonieme 

gegevens, mag de verantwoordelijke voor de latere verwerking gecodeerde gegevens gebruiken mits naleving van 

verplichtingen zoals de voorafgaande codering van de persoonsgegevens voor hun mededeling aan de bedoelde 

latere verantwoordelijke voor de verwerking; de verplichte tussenkomst van een onafhankelijke intermediaire 

organisatie die moet instaan voor de codering van de gegevens ingeval van latere verwerking van gegevens 

afkomstig van verschillende bronnen; en, ten laste van de intermediaire organisatie of de verantwoordelijke(n) voor 

de oorspronkelijke verwerking, ingeval van latere verwerking van gevoelige gegevens in de zin van de artikelen 6 tot 

8 van de WVP3, de voorafgaande kennisgeving aan de betrokkenen( personen waarvan de gegevens worden 

verwerkt) met vermelding van de verplichte vermeldingen4 vastgelegd in artikel 14 van het KB van 13 februari 2001. 

                                                
2 Gegevens die niet met een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon in verband kunnen worden gebracht en derhalve geen 
persoonsgegevens zijn (artikel 1, §5 van het KB van 13 februari 2001). Krachtens de Europese Richtlijn 95/46/EU betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van 
die gegevens (considerans 26) “om te bepalen of een persoon identificeerbaar is, moet worden gekeken naar alle middelen 
waarvan mag worden aangenomen dat zij redelijkerwijs door degene die voor de verwerking verantwoordelijk is dan wel door enig 
ander persoon in te zetten zijn om genoemde persoon te identificeren”. 
3 Gegevens betreffende de gezondheid van natuurlijke personen, hun gerechtelijk verleden (verdenkingen, veroordelingen, voor de 
hoven en rechtbanken en administratieve rechtsorganen hangende geschillen,…), waaruit de etnische of raciale afkomst blijkt, zijn 
politieke of religieuze of filosofische overtuiging, die het seksuele leven betreffen…. 
4 Precieze beschrijving van de statistische of wetenschappelijke doeleinden van de verwerking, identiteit van de verantwoordelijken 
voor de verwerking, categorie van verwerkte gegevens, oorsprong van de gegevens, bestemmelingen of categorieën van 
bestemmelingen van de gegevens, bestaan van een recht op toegang en verbetering van de persoonsgegevens en van een recht op 
verzet. Een afwijking op deze specifieke verplichte kennisgeving is evenwel mogelijk ingeval van toepassing van artikel 15 van het 
K.B. van 13 februari 2001. 
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- Tenslotte is het enkel wanneer de verantwoordelijke voor de latere verwerking in de onmogelijkheid verkeert om 

een statistisch of wetenschappelijk onderzoek te voeren op basis van gecodeerde gegevens (bvb; noodzaak om face-

to-face enquêtes te houden wat gebruikelijk is bij sociologische onderzoeken) dat niet-gecodeerde gegevens mogen 

gebruikt worden mits naleving van volgende verplichtingen: verplichting tot specifieke kennisgeving aan de 

betrokkenen en voorafgaand verkrijgen van hun uitdrukkelijke toestemming voor het verwerken van hun gegevens 

behalve indien dit onmogelijk blijkt of overmatige inspanningen vergt, tenzij de gegevens door de betrokkenen zelf 

openbaar gemaakt werden of in nauw verband staan met het openbaar karakter van de betrokkene(n) of met feiten 

waarbij zij betrokken waren. 

 

20. De KUL heeft nood aan de niet-gecodeerde gegevens om de enquêtes bij de landbouwers uit te voeren. 

Deze enquêtes worden door middel van persoonlijk contact afgenomen.  

 

 

B.2. PROPORTIONALITEITSBEGINSEL 

 

B.2.1. Aard van de gegevens 

 

21. Overeenkomstig artikel 4, §1, 3°, WVP, moeten persoonsgegevens toereikend, terzake dienend en niet 

overmatig zijn, uitgaande van de doeleinden waarvoor zij worden verkregen of waarvoor zij verder worden verwerkt.  

 

22. Omwille van de vooropgestelde doeleinden heeft de KUL nood aan identificatiegegevens van landbouwers. 

In de machtigingsaanvraag wordt per gegeven, vermeld in randnummer 6, een verantwoording gegeven van de 

noodzaak: 

 

- Voornaam en familienaam landbouwer; 

- Telefoonnummer landbouwer; 

- Adres van de landbouwer.  

 

23. De gegevens, die zoals vermeld in randnummer 20 zijn persoonsgegevens in de zin van artikel 1, §1, WVP, 

en zijn vereist om de geselecteerde landbouwers te kunnen contacteren. De VTC stelt vast dat deze gegevens 

noodzakelijk zijn teneinde de finaliteiten, vermeld in randnummer 13, te verwezenlijken. De VTC besluit dan ook dat 

de bij het Agentschap Landbouw en Visserij opgevraagde gegevens conform zijn aan artikel 4, §1, 3°, WVP.  

 

B.2.2. Bewaringstermijn van de gegevens 

 

24. Artikel 4, §1, 5°, WVP voorziet dat persoonsgegevens niet langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk 

is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verkregen of verder worden verwerkt. 
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25. In de machtigingsaanvraag wordt verduidelijkt dat de gevraagde gegevens door de KUL worden 

bijgehouden tot 31 maart 2011. Op dat moment loopt de samenwerking tussen het Departement LNE en de KUL af 

en moet het onderzoek, vermeld in randnummers 12 en 13, zijn afgerond.  

 

26. De VTC is van oordeel dat de voorgestelde bewaartermijn gepast is in het licht van artikel 4, §1, 5°, WVP. 

 

 

B.2.3. Frequentie van de toegang en de duur van de machtiging 

 

27. De gegevens, vermeld in randnummer 20, worden eenmalig opgevraagd. 

 

28. De VTC is van oordeel dat, met het oog op de realisatie van de opgegeven doeleinden, een dergelijke 

mededeling gepast is (artikel 4, §1, 3°, WVP). 

 

 

B.2.4. Bestemmelingen en/of derden waaraan gegevens worden meegedeeld 

 

29. In de machtigingsaanvraag wordt vermeld dat de persoonsgegevens niet aan derden worden meegedeeld, 

maar enkel worden gebruikt door de KUL om de landbouwers op toevallige wijze te selecteren en te contacteren om 

mee te werken aan het onderzoek. De VTC begrijpt hieruit dat geen persoonsgegevens worden meegedeeld aan het 

Departement LNE, ALBON, maar dat zij enkel de anonieme resultaten van het onderzoek ontvangt.  

 

 

B.3. TRANSPARANTIEBEGINSEL  

 

30. De VTC herinnert eraan dat een eerlijke verwerking van gegevens een verwerking is die gebeurt op een 

transparante wijze. Eén van de hoekstenen van een transparante verwerking betreft de informatieplicht in de zin van 

artikel 9, §2, WVP.  

 

31. In casu zullen de geplande gegevensverwerkingen verricht worden op het oog op de toepassing van 

bepalingen voorgeschreven door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie. Op grond van artikel 9, §2, 

2e lid, b), WVP is in een dergelijke situatie een vrijstelling van informatieplicht van kracht. Deze vrijstelling neemt 

echter niet weg dat de VTC er zich kan van vergewissen of er passende waarborgen worden voorzien voor de 

bescherming van de rechten van de betrokkenen.  

 

32. Het Agentschap Landbouw en Visserij verduidelijkt in de aanvraag dat tot op heden nog geen informatie 

werd uitgewisseld met het Departement LNE. Vanaf 2011 zal wel in de toelichting en het formulier van de 

verzamelvraag het Departement LNE vermeld worden in de lijst van entiteiten met wie een gegevensuitwisseling 

gebeurt. De VTC neemt hiervan akte.  
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33. De VTC wil eraan herinneren dat conform artikel 17, §1, WVP een aangifte van de verwerking van 

persoonsgegevens moet ingediend worden bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.5 

In de aangifte dient vermeld te worden waarom de latere verwerking van gecodeerde persoonsgegevens niet de 

mogelijkheid biedt de historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden te verwezenlijken. 

 

 

B.4. BEVEILIGING 

 

34. Het veiligheidsbeginsel voor de verwerkingen van persoonsgegevens, bepaald in artikel 16 WVP, verplicht de 

verantwoordelijke voor de verwerking tot het nemen van de passende technische en organisatorische maatregelen 

om de gegevens die hij verwerkt te beschermen en zich te wapenen tegen afwijkingen van het doeleinde. Het 

passend karakter van deze veiligheidsmaatregelen hangt enerzijds af van de stand van de techniek en de hiermee 

gepaard gaande kosten, en anderzijds van de aard van de te beschermen gegevens en de potentiële risico’s. 

 

 

B.4.1. Op het niveau van de aanvrager  

 

35. De veiligheidsconsulent van de KUL werd erkend voor de informatieveiligheid en bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer door het Rijksregister. Naar aanleiding van machtigingsaanvraag bij het sectoraal comité van 

het Rijksregister werd het veiligheidsbeleid van de KUL geëvalueerd.  

 

36. Het departement LNE diende geen formulier evaluatie van de beveiliging in. Voor dit onderzoek stelt zich geen 

probleem daar het Departement LNE enkel de anonieme resultaten van het door de KUL gevoerde onderzoek 

ontvangt.  

 

 

B.4.2. Op het niveau van de instantie die de gegevens zal doorgeven 

 

37. De veiligheidsconsulent van het Agentschap Landbouw en Visserij werd erkend door de Kruispuntbank van de 

Sociale Zekerheid voor de informatieveiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer. In dat kader werd 

ook het veiligheidsbeleid van het Agentschap Landbouw en Visserij geëvalueerd.  

 

 

 

 

                                                
5 Art.17 §1 WVP: "Voordat wordt overgegaan tot één of meer volledig of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerkingen 
van gegevens die voor de verwezenlijking van een doeleinde of van verscheidene samenhangende doeleinden bestemd 
zijn, doet de verantwoordelijke voor de verwerking of, in voorkomend geval, diens vertegenwoordiger, daarvan aangifte 
bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer". 
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IV. BESLUIT 

 

38. De VTC machtigt het Departement LNE om de gegevensverwerkingen bedoeld in de machtigingsaanvraag, 

te laten uitvoeren door de KUL, volgens de in deze machtiging opgenomen voorwaarden.  

 

 

 

 

 

De Voorzitter       

 

 

 

 

 

 

 

Willem Debeuckelaere       

 


