Vlaamse Toezichtcommissie voor het
elektronische bestuurlijke
gegevensverkeer

Beraadslaging VTC nr. 28/2011 van
20 juli 2011

Betreft: aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens door het
Agentschap voor Landbouw en Visserij aan de Algemene Directie Statistiek en Economische
Informatie (ADSEI) van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

I.

ELEMENTEN VAN DE AANVRAAG

A.

WETTELIJKE, DECRETALE EN REGLEMENTAIRE GRONDSLAGEN

1.

De Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (hierna: "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”).
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B.

VERLOOP VAN HET ONDERZOEK

5.

Gelet op de aanvraag, ontvangen op 8 juli 2011;

6.

Gelet op de evaluatie van de beveiliging van het Agentschap voor Landbouw en Visserij, ontvangen op 28

september 2010;

7.

Gelet op de evaluatie van de beveiliging van ADSEI, ontvangen op 8 juli 2011;

8.

Beslist op 20 juli 2011, na beraadslaging, als volgt:
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II.

ONDERWERP EN CONTEXT VAN DE AANVRAAG

9.

De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) heeft de verantwoordelijkheid voor de

nationale statistieken en is ook belast met de productie van Europese statistieken. De gegevens van landbouwers
worden door het ADSEI zelf opgevraagd aan de hand van de landbouwenquêtes, in mei en in oktober.

10.

Een deel van de ingezamelde gegevens zijn al door het Agentschap voor Landbouw en Visserij (Agentschap

LV) ingezameld naar aanleiding van de jaarlijkse verzamelvraag in het kader van het Geïntegreerd Beheer- en
Controlesysteem (GBCS). Het gebruik van de gegevens van het Agentschap LV betekent een administratieve
vereenvoudiging van de landbouwers. Het betreft volgende gegevens:
-

Identificatie- en contactgegevens van de landbouwers, exploitanten en exploitaties: landbouwnummer,
ondernemingsnummer, exploitatienummers, beslagnummers, naam en rechtsvorm van de
landbouwer/exploitant/exploitaties en namen van de zaakvoerders, adres van de
landbouwer/exploitant/exploitaties, taalrol van de landbouwer, contactgegevens, deelname aan de
verzamelvraag;

-

Perceelsgegevens per landbouwer: campagnejaar, landbouwnummer, referentieoppervlakte van het perceel,
aangegeven oppervlakte van het perceel, grafische oppervlakte van het perceel, gewascode en gewasnaam,
gespecialiseerde productiemethode.

III.

ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG

A.

ONTVANKELIJKHEID

11.

Bepaalde van deze gegevens, vermeld in randnummer 10, waaronder naam, landbouwnummer,

exploitatienummer, contactgegevens van de landbouwer, moeten beschouwd worden als persoonsgegevens in de zin
van artikel 1, §1, WVP. De gevraagde gegevens zullen niet altijd persoonsgegevens in de zin van artikel 1, § 1, WVP
betreffen daar zij soms louter informatie over rechtspersonen zullen bevatten. Er kan echter niet worden ontkend dat
deze gegevens in veel gevallen (onrechtstreeks) in verband kunnen gebracht worden met natuurlijke personen,
waardoor zij als persoonsgegevens dienen te worden gekwalificeerd.

12.

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

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

13.

De persoonsgegevens worden opgevraagd bij het Agentschap voor 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 LV 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.

14.

De VTC is derhalve bevoegd om voorliggende machtigingsaanvraag te behandelen.

B. TEN GRONDE

B.1. FINALITEITSBEGINSEL

15.

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.

16.

De VTC merkt op dat in de Statistiekwet2 – naast een algemene bepaling die stelt dat de WVP onverkort van

toepassing is3 – aandacht wordt besteed aan het finaliteitsbeginsel:

“[…] 2° Principe van finaliteit :
a) individuele gegevens worden uitsluitend voor statistische doeleinden gebruikt, tenzij de aangever
ondubbelzinnig toestemming heeft gegeven dat de gegevens voor een andere aanwending worden gebruikt;
b) gegevens die voor een welbepaald statistisch doel werden verzameld mogen enkel voor andere
statistische doeleinden worden gebruikt, wanneer die met het eerste doel verenigbaar zijn;
c) gegevens die voor statistische doeleinden werden verzameld en verwerkt, mogen niet worden gebruikt
om gegevensbestanden aan te vullen of te verbeteren die voor andere dan statistische, onder meer voor
administratieve doeleinden dienen;
d) op basis van de individuele statistische gegevens die bij het opmaken van een statistiek werden
verzameld, mag geen enkele beslissing genomen worden die tot doel of gevolg heeft de individuele situatie
van de aangever te beïnvloeden; […]”

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.
2

Wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek.

3

Artikel 1quater van de Statistiekwet.
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17.

Zoals onder randnummer 11 omschreven zijn de vermelde gegevens persoonsgegevens. Overeenkomstig

artikel 4, §1, 2°, WVP, dienen persoonsgegevens voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde
doeleinden te worden verkregen en mogen zij niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met die
doeleinden. Hierbij wordt rekening gehouden met alle relevante factoren, met name de redelijke verwachtingen van
de betrokkene en met de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen. De VTC onderzoekt hierna de
verschillende aspecten van dit finaliteitsbeginsel.

Oorspronkelijk doeleinde van de gegevensverwerking:

18.

Het Agentschap voor Landbouw en Visserij is bij 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, aangeduid als de bevoegde instantie
voor de identificatie en registratie in het GBCS (Geïntegreerd Beheers- en Controlesysteem) van de landbouwers en
van de landbouwgronden, als bepaald in het 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. Het Agentschap voor Landbouw en Visserij organiseert hiertoe een
jaarlijkse verzamelvraag bij alle landbouwers in Vlaanderen. Deze jaarlijkse verzamelvraag betreft alle gegevens over
percelen van de land- en tuinbouwers voor volgende doeleinden:
•

het activeren van Vlaamse toeslagrechten en aangeven of speciale toeslagrechten moeten worden omgezet
naar gewone toeslagrechten;

•

het voldoen aan de aangifteplicht bij de Mestbank;

•

het vervolledigen van de derogatieaanvraag;

•

het melden van verhoogde bemesting van tuinbouwteelten of gebruik van compost;

•

het aanvragen van vergoeding natuur, van uitbetaling voor sommige agromilieumaatregelen of de
inkomenscompensatie en de onderhoudssubsidie van beboste gronden;

•

het aangeven van beheerovereenkomsten met de Vlaamse Landmaatschappij of nieuwe
agromilieumaatregelen;

•

het aangeven van percelen in het kader van de melkquotumreglementering of om steun voor gekoppelde
premies aan te vragen;

•

het melden van overdrachten van gebruik van percelen.

Doeleinde van de verdere verwerking:

19.

De machtiging wordt gevraagd ter uitvoering van de nationale en Europese statistiekverplichting en ter

ondersteuning van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

20.

De ADSEI heeft de taak om landbouwenquêtes uit te voeren, in mei en in oktober. Het koninklijk besluit van

12 maart 2008 betreffende de organisatie van een jaarlijkse landbouwenquête in de maand mei, uitgevoerd door de
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Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie en Koninklijk Besluit van 2 april 2001 betreffende de
organisatie van een jaarlijkse landbouwtelling in de maand mei, uitgevoerd door het Nationaal Instituut voor de
Statistiek, bepaalt dat de ADSEI vanaf het jaar 2008 jaarlijks in de loop van de maand mei een enquête uitvoert om
de oppervlakten van de teelten, de veestapel als ook de arbeidskrachten tewerkgesteld in de landbouw te ramen.
Het koninklijk besluit van 5 februari 2001 betreffende een jaarlijkse steekproefenquête in de landbouw op 15
november over de winterbezaaiingen en de rundvee- en varkensstapel, door het Nationaal Instituut voor de
Statistiek, bepaalt dat een vanaf het jaar 2000 jaarlijks in de loop van de maand november een enquête wordt
uitgevoerd om de oppervlakten van de winterbezaaiingen en de rundvee- en de varkensstapel te ramen.

21.

De VTC is van oordeel dat de omschrijving van de doeleinden van de verdere verwerking welbepaald en

uitdrukkelijk zijn in de zin van artikel 4, §1, 2°, WVP en brengt in herinnering dat gevraagde gegevens enkel met het
oog op dit doeleinde mogen verwerkt worden.

22.

De vraag rijst of voorliggende latere verwerkingen – met name het ter beschikking stellen van de gegevens

aan de ADSEI – als verenigbaar kunnen beschouwd worden met de primaire verwerking.

23.

Artikel 4, §1, 2°, laatste zin WVP, bepaalt het volgende: “Onder de voorwaarden vastgesteld door de Koning

na advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, wordt verdere verwerking van de
gegevens voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden niet als onverenigbaar beschouwd;“.
In casu gaat het om een latere verwerking voor statistische doeleinden die beantwoordt aan de voorschriften van het
hoofdstuk II van het Koninklijk besluit van 13 februari 2001[2] en is de latere verwerking bijgevolg als verenigbaar te
beschouwen.

24.

De rechtmatigheid van de verdere verwerking wordt ondersteund door de statutaire en wettelijke taken van

de ADSEI. Artikel 24bis van de Statistiekwet voorziet in de verplichting van de besturen om aan de ADSEI
medewerking en toegang tot hun gegevens te verlenen :
“Elk nationaal, gewestelijk, gemeenschaps-, provinciaal of gemeentelijk bestuur en elke dienst of instelling

van openbaar nut ondergeschikt aan een dergelijk bestuur zijn verplicht hun kosteloze medewerking te
verlenen aan de tenuitvoerlegging van de in hoofdstukken I tot IV bedoelde onderzoekingen. Zij verlenen
het Nationaal Instituut voor de statistiek kosteloos toegang tot de individuele gegevens in hun bezit, met
inbegrip van het door hen gebruikte identificatienummer, onverminderd de bijzondere wettelijke bepalingen
die de mededeling door zekere besturen, diensten of openbare instellingen van vertrouwelijke gegevens aan
het Instituut regelen.(…)”

25.

Wat betreft de concrete taken waarvoor de gegevens, vermeld in randnummer 10, worden gevraagd, wordt

verwezen naar de volgende wettelijk omschreven opdrachten:

[2]
KB 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.
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-

De verplichting om in mei en november landbouwenquêtes uit te voeren (koninklijk besluit van 12 maart
2008 betreffende de organisatie van een jaarlijkse landbouwenquête in de maand mei, uitgevoerd door de
Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie en Koninklijk Besluit van 2 april 2001 betreffende
de organisatie van een jaarlijkse landbouwtelling in de maand mei; het koninklijk besluit van 5 februari 2001
betreffende een jaarlijkse steekproefenquête in de landbouw op 15 november over de winterbezaaiingen en
de rundvee- en varkensstapel);

-

De Europese verplichting tot het uitvoeren van de enquête naar de structuur van landbouwbedrijven en de
enquête naar de productiemethoden in de landbouw (Verordening (EG) nr. 1166/2008 van het Europees
Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende enquêtes naar de structuur van de
landbouwbedrijven en de enquête naar de productiemethoden in de landbouw en tot intrekking van
verordening (EEG) nr. 571/88 van de Raad);

-

De Europese statistiekverplichting in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (Verordening
(EG) nr. 543/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 betreffende gewasstatistieken
en houdende intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 837/90 en (EEG) nr. 959/93 van de Raad; Verordening
(EEG) nr. 959/93 van de Raad van 5 april 1993 door de Lid-Staten te verstrekken statistische informatie
over andere gewassen dan granen; Verordening (EEG) nr. 837/90 van de Raad van 26 maart 1990 inzake
door de Lid-Staten te verstrekken statistische informatie over de graanproduktie; Verordening (EG) nr.
138/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 5 december 2003 betreffende de
landbouwrekeningen in de Gemeenschap; Verordening (EG) nr. 1165/2008 van het Europees Parlement en
de Raad van 19 november 2008 betreffende vee- en vleesstatistieken en houdende intrekking van
Richtlijnen 93/23/EEG, 93/24/EEG en 93/25/EEG van de Raad.

26.

Rekening houdend met de Statistiekwet en de geciteerde regelgeving in randnummer 25, en gelet op artikel
4

5, c), WVP zijn de doeleinden van de door ADSEI beoogde verwerkingen van gegevens, ook toelaatbaar.

27.

Op zich zijn de doelen dus gerechtvaardigde doelen, er moet echter wel nog een onderzoek gebeuren naar

de proportionaliteit van de verdere verwerking (punt B.2.) en er moet rekening worden gehouden met de belangen
van de betrokkenen. Vandaar dat de vereisten van transparantie en beveiliging een doorslaggevende rol spelen (punt
B.3. en B.4.).

28.

De ADSEI heeft voor de uitvoering de hierboven omschreven wettelijke en reglementaire taken van de ADSEI

inzake statistische doeleinden, nood aan niet-gecodeerde persoonsgegevens, zoals wordt verantwoord in
randnummers 32 en 33.

4

“Persoonsgegevens mogen slechts verwerkt worden in één van de volgende gevallen: (…)

c) wanneer de verwerking noodzakelijk is om een verplichting na te komen waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is
onderworpen door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie;(…)”
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B.2. PROPORTIONALITEITSBEGINSEL

B.2.1. Aard van de gegevens
29.

Overeenkomstig artikel 4, §1, 3°, WVP, moeten persoonsgegevens toereikend, ter zake dienend en niet

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

Artikel 1bis, 3°, a°, van de Statistiekwet bepaalt dat de statistieken worden geregeld volgens het principe van

30.

evenredigheid: bij de keuze van de methode van verzamelen wordt de voorrang gegeven aan de secundaire
verzameling boven de primaire verzameling, en de gegevens moeten toereikend, ter zake dienend en niet overmatig
uitgaande van het vastgestelde statistische doeleinde zijn, dit wil zeggen dat de verzameling en de verwerking van
de gegevens beperkt zijn tot die gegevens die noodzakelijk zijn voor de nagestreefde statistische doeleinden.

31.

De ADSEI wenst van het Agentschap voor Landbouw en Visserij volgende gegevens te verkrijgen:
-

Identificatie- en contactgegevens van de landbouwers, exploitanten en exploitaties: landbouwnummer,
ondernemingsnummer, exploitatienummers, beslagnummers, naam en rechtsvorm van de
landbouwer/exploitant/exploitaties en namen van de zaakvoerders, adres van de
landbouwer/exploitant/exploitaties, taalrol van de landbouwer, contactgegevens, deelname aan de
verzamelvraag;

-

Perceelsgegevens per landbouwer: campagnejaar, landbouwnummer, referentieoppervlakte van het perceel,
aangegeven oppervlakte van het perceel, grafische oppervlakte van het perceel, gewascode en gewasnaam,
gespecialiseerde productiemethode.

32.

De nood aan identificatie- en contactgegevens worden verantwoord door:
-

het landbouwernummer is de unieke sleutel waarmee een koppeling kan gemaakt worden met de
perceelsgegevens;

-

de ADSEI gebruikt het ondernemingsnummer om de landbouwers te kunnen selecteren die produceren voor
de verkoop;

-

de exploitatienummers blijven identiek ook na een overname van het landbouwbedrijf en laten de AD SEI
toe om de historische gegevens van een landbouwbedrijf na overname te kunnen koppelen aan de nieuwe
gegevens.

-

de ADSEI zal voor de vereenvoudiging van het gedeelte dieren van de mei- en novemberenquête gebruik
maken van gegevens van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen5;

-

de ADSEI heeft de naam-, adres- en contactgegevens van de landbouwers nodig om de gegevens die niet
beschikbaar zijn bij het ALV te kunnen opvragen via enquêtes.

5

Hiervoor kreeg de ADSEI een machtiging (Beraadslaging FO nr. 08/2010 van 11 mei 2010) van het Sectoraal Comité voor de
Federale Overheid. Het beslagnummer laat toe op landbouwerniveau de perceels- en diergegevens te koppelen.
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-

de ADSEI moet de landbouwers kunnen selecteren die deelnemen aan de verzamelaanvraag, aangezien
enkel voor deze landbouwers perceelsgegevens zullen beschikbaar zijn in het daaropvolgende jaar.

33.

De perceelsgegevens zijn noodzakelijk om te voldoen aan de nationale en Europese statistiekverplichtingen.

De gegevens die door het Agentschap LV werden verzameld worden in bepaalde gevallen gecontroleerd en
aangepast om ze bruikbaar te maken voor de productie van statistieken. Om deze redenen is een identificatiesleutel
(hier het landbouwernummer) noodzakelijk.

34.

Op basis van de hierboven geanalyseerde elementen kan gesteld worden dat de gevraagde gegevens conform

zijn aan artikel 4, §1, 3°, WVP en relevant, evenredig en niet buitensporig voor de doeleinden, vermeld in
randnummer 25.

B.2.2. Bewaringstermijn van de gegevens
35.

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.

36.

De opgevraagde gegevens worden door de ADSEI bewaard voor onbepaalde termijn. De ADSEI krijgt

geregeld specifieke vragen naar de evolutie van een bepaalde variabele in de tijd waarvoor ad hoc analyses vanaf de
individuele gegevens noodzakelijk zijn.

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

37.

De gegevens worden periodiek opgevraagd voor de doeleinden, vermeld in randnummer 25.

38.

De identificatie- en contactgegevens zullen maandelijks opgevraagd worden zodat de ADSEI nieuwe

landbouwers kan contacteren en nagaan of zij voldoen aan de criteria voor 'landbouwer' zoals beschreven in de
Europese Verordeningen en of zij dus opgenomen moeten worden in het register van de ADSEI. Bovendien worden
de gegevens op deze manier maandelijks geactualiseerd wat belangrijk is, aangezien de ADSEI deze gegevens
gebruikt voor de bijkomende enquêtes. De perceelsgegevens zullen tweemaal per jaar opgevraagd worden. Een
eerste keer voor de voorlopige resultaten en een tweede keer voor de definitieve resultaten.

39.

De machtiging wordt gevraagd voor onbepaalde duur.

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

40.

De gevraagde gegevens zullen intern gebruikt worden door de statistici van de ADSEI. Daarnaast kunnen

gecodeerde gegevens aan externen worden doorgegeven, volgens de voorwaarden vermeld in artikel 15 van de
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Statistiekwet (na toestemming van het Statistisch Toezichtcomité). Het ADSEI bevestigt dat niet-gecodeerde
gegevens in geen geval aan derden worden doorgegeven.

B.3. TRANSPARANTIEBEGINSEL

41.

Artikel 9 WVP voorziet in een verplichting tot informatie van de betrokken personen van wie

persoonsgegevens worden gebruikt.

42.

Indien de verantwoordelijke voor de verwerking de gegevens niet rechtstreeks bij de betrokkene heeft

verkregen, kan evenwel op deze informatieverplichting een uitzondering worden gemaakt indien de registratie of de
verstrekking van de persoonsgegevens verricht wordt met het oog op de toepassing van een bepaling
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.

43.

De aanvraag vermeldt dat de landbouwers in het kader van de vereenvoudigde mei-enquête per brief op de

hoogte zullen gebracht worden van het gebruik van de gegevens van het Agentschap LV.

B.4. BEVEILIGING

44.

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

45.

De veiligheidsconsulent van de ADSEI is al gekend als veiligheidsconsulent bij het Sectoraal Comité van het

Rijksregister. Uit de door de ADSEI meegedeelde stukken blijkt dat zij beschikt over een veiligheidsplan.

B.4.2. Op het niveau van de instantie die de gegevens zal doorgeven
46.

Het veiligheidsbeleid van het Agentschap voor Landbouw en Visserij werd gescreend naar aanleiding van een

machtigingsdossier, ingediend bij het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid, Afdeling
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Sociale Zekerheid.6 De veiligheidsconsulent van het Agentschap voor Landbouw en Visserij is geregistreerd voor de
informatieveiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer door de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid.

IV.

BESLUIT

47.

De VTC machtigt de ADSEI de persoonsgegevens te verkrijgen voor de doeleinden, vermeld in randnummer

25, onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging.

48.

De VTC bepaalt dat de ADSEI haar een kopie bezorgt van de kennisgeving aan de betrokken landbouwers,

vermeld in randnummer 43.

De Voorzitter

Willem Debeuckelaere

6
Beraadslaging nr. 08/009 van 5 februari 2008 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens aan het Agentschap
Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid.
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