Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische
bestuurlijke gegevensverkeer

Beraadslaging VTC nr. 18/2012 van
5 september 2012

Betreft: Aanvraag tot machtiging voor het mededelen van persoonsgegevens van landbouwers en
particulieren door het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) aan het departement Landbouw en
Visserij (DLV) in het kader van financiële ondersteuning voor het houden van lokale variëteiten van
hoogstamboomgaarden.

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 het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de veiligheidsconsulenten;

4.

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

verwerking van persoonsgegevens (hierna "WVP");
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5.

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 van
13 februari 2001”);

B. VERLOOP VAN HET ONDERZOEK

6.

Gelet op de aanvraag van ALV en DLV, ontvangen op 16 augustus 2012;

7.

Gelet op de evaluatie van de beveiliging van ALV, ontvangen op 28 september 2010 (als bijlage bij het

dossier VTC/04/2010) en de evaluatie van de beveiliging van DLV, ontvangen op 20 juni 2011 (als bijlage bij het
dossier VTC/23/2011);

8.

Gelet op de bespreking van het dossier op de vergadering van de VTC van 5 september 2012;

9.

Gelet op de bijkomende informatie opgevraagd bij en bezorgd door ALV en DLV per mail;

10.

Beslist op 5 september 2012, na beraadslaging, als volgt:

II.

11.

ONDERWERP EN CONTEXT VAN DE AANVRAAG

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij is bevoegd voor het landbouwbeleid en de zeevisserij, vermeld in

artikel 6,§1, V, van de bijzondere wet tot hervorming van de instellingen. Een deel van het landbouwbeleid heeft
betrekking op het plattelandsbeleid. Dit is op Europees niveau geregeld en wordt door de lidstatenverder uitgevoerd.
In Vlaanderen resulteert dit telkens in de opmaak van een zevenjarig Vlaams Programmadocument voor
Plattelandsontwikkeling (PDPO).

12.

In uitvoering van dit PDPO worden o.a. subsidies verleend aan landbouwers die op vrijwillige basis

agromilieuverbintenissen aangaan. Een van die agromilieuverbintenissen is het behoud van met uitsterven bedreigde
variëteiten van hoogstamfruitbomen. Door het financieel ondersteunen van het houden van lokale variëteiten van
hoogstamboomgaarden kan het terugdringen van de populatie worden stopgezet. Deze rassen hebben immers nog
steeds een belangrijke rol als levend erfgoed en als genetisch potentieel.

13.

Voor deze steunmaatregel is de conceptuele bevoegdheid een taak van DLV en de uitvoerende bevoegdheid

een taak van ALV. De uitbetaling van de subsidie gebeurt door ALV, afdeling Markt en lnkomensbeheer.
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14.

Tot en met 2011 konden landbouwers een aanvraag voor subsidie voor hoogstambomen indienen bij de

Nationale Boomgaarden Stichting vzw (NBS). Deze aanvragen werden door NBS beheerd. Deze aanvragen (vijfjarige
verbintenissen) werden doorgegeven aan DLV dat de nodige controles uitvoerde en de uitbetaling van de subsidie op
zich nam.

15.

Bij een audit van de Europese Commissie van maart 2011 naar de agromilieumaatregelen werd opgemerkt

dat de agromilieumaatregelen voor genetische diversiteit (hoogstamboomgaarden, schapen en runderen) niet
opgenomen waren in de verzamelaanvraag en de bijhorende controleprocessen. Dit is een Europese vereiste
waaraan alle agromilieumaatregelen moeten voldoen. Daarom werd beslist om in 2012 de hele maatregel, ook voor
de lopende overeenkomsten vanaf 2008, te integreren in de verzamelaanvraag en de bijhorende controleprocessen.
Begunstigden die in aanmerking komen voor deze subsidie, moeten voortaan dus een aanvraag indienen via de
verzamelaanvraag.

16.

Samen met de opmerking van de Europese Commissie om via de verzamelaanvraag te werken voor deze

steunmaatregel werd beslist om te kiezen voor administratieve vereenvoudiging (slechts éénmaal opvragen van de
gegevens bij de landbouwers). Dit impliceert dat deze gegevens tussen de verschillende organisaties moeten worden
uitgewisseld. De particulieren moeten deze verzamelaanvraag éénmalig invullen om de vijfjarige verbintenis voor de
subsidie te starten.

17.

Deze machtiging wordt apart van de algemene machtiging1 tussen DLV en ALV ingediend omdat hier een

specifieke externe verwerking plaatsvindt bij het erkende centrum NBS.
Deze machtigingsaanvraag behandelt zowel de rechtstreekse uitwisseling van de oorspronkelijk opgevraagde
gegevens vanuit ALV naar de externe verwerker van DLV, NBS (gegevensstroom 1 ) als de beperkte uitwisseling van
de nagekeken en aangevulde gegevens van NBS naar het departement en het ALV (gegevensstroom 2). De
resultaten van de aangevulde gegevens zijn voor ALV noodzakelijk voor het bepalen voor welke bomen steun kan
worden uitbetaald.

18.

Nieuwe verbintenissen kunnen enkel via elektronische weg (e-loket van het ALV) worden ingediend. Deze

aanvraag kan voor de landbouwers en particulieren eventueel worden ingediend door NBS wanneer zij een
machtiging hebben ondertekend met de betrokkene. De gegevens van de ingediende aanvragen worden dan per

1

DLV werd door de VTC gemachtigd om de identificatiegegevens van de landbouwers te verkrijgen van ALV voor de uitvoering van

haar wettelijk vastgestelde taken, met name voor taken van beleidsondersteuning en het uitvoeren van beleidsanalyses, evaluaties
en impactstudies: VTC nr. 23/2011 van 20 juli 2011, http://vtc.corve.be/docs/beraadslagingen/beraadslaging_2011_23.pdf
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mail bezorgd aan DLV en NBS. NBS gebruikt de gegevens ter verificatie en voor het opnemen in de jaarlijkse
inventaris en de genetische databank.

III.

ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG

A. ONTVANKELIJKHEID

19.

Bepaalde van de gevraagde gegevens, waaronder identificatiegegevens van de landbouwer of de particulier

die gebruiker is van een perceel met een hoogstamboomgaard, zoals naam en adres, telefoonnummer, …, moeten
beschouwd worden als persoonsgegevens in de zin van artikel 1, §1, WVP. De gevraagde gegevens van landbouwers
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. (zie onder B.2.1. voor een volledig overzicht van de gegevens).

20.

Aangezien deze persoonsgegevens op een geautomatiseerde wijze worden verwerkt, is de WVP van

toepassing2.

21.

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

persoonsgegevens door een instantie3 een machtiging van de VTC, tenzij de elektronische mededeling van gegevens

2

Art. 3, §1 WVP.

3

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
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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.

22.

De persoonsgegevens worden opgevraagd bij ALV. 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 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 egovdecreet.

23.

De VTC is derhalve bevoegd om voorliggende machtigingsaanvraag te behandelen.

B. TEN GRONDE

B.1. FINALITEITSBEGINSEL

24.

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.
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,
rekening houdende met alle relevante factoren, met name de redelijke verwachtingen van de betrokkene en met de
toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, onverenigbaar is met die doeleinden. De VTC onderzoekt hierna
de verschillende aspecten van dit finaliteitsbeginsel.

Oorspronkelijk doeleinde van de gegevensverwerking:
25.

Elke landbouwer en particulier die een agromilieumaatregel wenst toe te passen en daarvoor steun wil

aanvragen moet dit bij ALV aanvragen aan de hand van de verzamelaanvraag. Eén van deze agromilieumaatregelen
die streven naar duurzame landbouw is de steunmaatregel genetische diversiteit hoogstamboomgaarden. In de

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.
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verzamelaanvraag geeft de landbouwer alle percelen aan die onder een vijfjarige verbintenis vallen en tekent deze in
op de fotoplannen. Daarnaast geeft hij ook op welke variëteiten van hoogstamfruitbomen heeft. De
verzamelaanvraag is tevens de betalingsaanvraag voor de betrokken maatregel.
ALV voert de controle uit op deze aangifte en neemt de betaling van deze lopende verbintenissen voor zijn rekening.
De opgevraagde gegevens zijn noodzakelijk om het juiste steunbedrag te bepalen.

26.

De teksten die de wettelijke basis vormen voor deze verwerking van persoonsgegevens werden opgesomd

in de aanvraag.

Doeleinden van de verdere verwerking:

27.

De gegevens, vermeld in randnummer 39, worden gevraagd voor volgende doeleinden:

•

Doelstelling 1: het opmaken van een jaarlijkse inventaris
(gegevens opgevraagd door DLV en NBS)

NBS ontvangt subsidies van de Vlaamse Overheid voor het uitvoeren van een aantal opdrachten: een van deze
opdrachten is het geven van een jaarlijks overzicht van de bestaande hoogstamboomgaarden en een schatting van
de omvang van de populatie die niet door een overeenkomst genetische diversiteit is verzekerd. Gegevens over de
locaties van de boomgaarden zijn hierbij essentieel.

•

Doelstelling 2: promotie voor het aanplanten en onderhouden van hoogstamboomgaarden.
(gegevens opgevraagd door DLV en NBS)

NBS ontvangt subsidies van de Vlaamse Overheid voor het uitvoeren van een aantal opdrachten: een van deze
opdrachten is het promoten van het aanplanten en onderhouden van hoogstamboomgaarden. Gegevens over de
locaties van de boomgaarden en contactgegevens zijn hierbij essentieel.

•

Doelstelling3: het begeleiden en informeren van landbouwers en particulieren in kader van
nieuwe teelttechnieken, spuitproducten, ...
(gegevens opgevraagd door DLV en NBS)

Wanneer een landbouwer of particulier gekend is bij de NBS (zonder dat hij lid moet zijn) kan de NBS haar diensten
aanbieden om op vraag van de betrokkene hem te begeleiden met persoonlijk advies. Hiervoor is het belangrijk te
weten over welke boomvariëteiten de landbouwer of particulier beschikt en waar deze bomen zijn gelegen. De
ligging van de bomen kan immers bepalend zijn voor de toe te dienen bemesting, de vatbaarheid voor ziekten
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(invloed op het bespuitingschema), aanleren van nieuwe teelttechnieken om de zeldzame bomen in goede conditie te
houden en zo te vrijwaren voor de toekomst, ...

•

Doelstelling 4: het opmaken van een historisch zo volledig mogelijke en up to date genenbank
van fruitbomen gelegen in België.
(gegevens opgevraagd door de NBS)

Om de genetische diversiteit in stand te houden is het belangrijk om de exacte locatie van zeldzame fruitbomen in
kaart te brengen. Wanneer een stek of ent van de fruitboom wil worden verkregen moet de betrokkene kunnen
worden gecontacteerd en moet de ligging van de fruitbomen gekend zijn.

•

Doelstelling 5: het berekenen van het juiste subsidiebedrag per landbouwer of particulier
(gegevens opgevraagd door ALV)

Wanneer het ALV het correcte bedrag wil bepalen waarop een landbouwer of particulier recht heeft wanneer hij de
subsidie genetische diversiteit heeft aangevraagd, vraagt het ALV ad hoc aan NBS om een voorstel te doen voor de
indeling van de bestaande variëteiten naar zeldzaamheid. Immers in geval van budgettaire beperkingen wordt
voorrang gegeven aan de meest zeldzame variëteiten. NBC heeft de expertise in huis om deze gegevens aan ALV
mee te delen.

28.

De VTC is van oordeel dat de doeleinden in randnummer 27 welbepaald en uitdrukkelijk omschreven zijn in

de zin van artikel 4, §1, 2°, WVP.

29.

Aangaande de vereiste van verenigbaarheid met het oorspronkelijk doeleinde, wijst de VTC erop dat de

geplande verwerkingen, gedeeltelijk bestaan uit latere verwerkingen van gegevens die oorspronkelijk voor andere
doeleinden werden verwerkt. De rechtmatigheid van deze latere verwerkingen is aldus afhankelijk van hun
verenigbaarheid met de oorspronkelijke verwerking.

30.

Overeenkomstig artikel 4, §2, WVP, mogen persoonsgegevens immers niet verder worden verwerkt op een

wijze die, rekening houdende met alle relevante factoren, met name de redelijke verwachtingen van de betrokkene
en met de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, onverenigbaar is met die doeleinden.

31.

Wat doelstelling 5 betreft, die overeenkomt met gegevensstroom 2, kan gesteld worden dat het niet om een

te machtigen verdere verwerking gaat, aangezien de gegevens zowel voor ALV als DLV betrekking hebben op het
onderzoek van de gevraagde subsidie, die overeenkomt met het oorspronkelijke doel van de gegevensverwerking. De
WVP blijft wel van toepassing op deze verwerking.
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32.

De gegevensuitwisseling voor de andere doelstellingen sluit aan bij de verleende machtiging VTC/23/2011

waarnaar reeds verwezen werd en voorliggende machtiging vormt daar dan een uitbreiding voor de lokale variëteiten
van hoogstamboomgaarden. Het betreft namelijk evenzeer de taken van DLV inzake beleidsondersteuning en het
uitvoeren van beleidsanalyses, evaluaties en impactstudies.

33.

Aangezien de gegevens van de betrokken landbouwers en particulieren nodig zijn voor deze specifieke

opdrachten van DLV inzake plattelandsbeleid, kan men stellen dat het tot de redelijke verwachtingen behoort van de
betrokkenen dat hun persoonsgegevens kunnen opgevraagd worden bij de dienst van de Vlaamse overheid, met
name ALV, die belast is met uitvoeren van de maatregelen inzake datzelfde aspect van het plattelandsbeleid.

34.

Er kan dus geoordeeld worden dat deze doeleinden van de latere verwerking verenigbaar zijn met deze van

de oorspronkelijke verwerking.

35.

Het is anderzijds toch gepast om ook na te gaan of deze nieuwe doeleinden wel degelijk een wettelijke

grond hebben.

Doelstelling 1: het opmaken van een jaarlijkse inventaris en

•

doelstelling 2: promotie voor het aanplanten en onderhouden van hoogstamboomgaarden en
doelstelling 3: het begeleiden en informeren van landbouwers en particulieren in kader van nieuwe
teelttechnieken, spuitproducten, ...

-

Decreet van 3 maart 2004 (art. 3, §1, art. 4 en 5);

-

Besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2007 tot het verlenen van subsidies voor de uitvoering
van agromilieumaatregelen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling (artikel
9 en 10);

-

MB van 1 maart 2004 betreffende de erkenning van een vereniging voor de bescherming van de genetische
diversiteit van hoogstamboomgaarden;

-

Jaarlijks subsidiebesluit tot toekenning van een subsidie aan NBS.

•

Doelstelling 4: Het opmaken van een historisch zo volledig mogelijke en up to date genenbank van
fruitbomen gelegen in België.

-

•

Statuten van de NBS vzw, goedgekeurd op 21 maart 2010, art 3.

Doelstelling 5: Het berekenen van het juiste subsidiebedrag per landbouwer of particulier

VTC/M/2012/18/AT

8

-

BVR van 21 december 2007 (art. 1, art. 2, 5°, art. 8, 9, 10 en 11) (art 11. bepaalt dat een beroep kan
gedaan worden op derden om de vereiste controlegegevens te verkrijgen);

-

Verordening 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005;

-

Verordening 1974/2006 van de Commissie van 15 december 2006 (AS 2, art. 27-28-bijlage II punt 5.3.2.1.4
bijlage VIII punt 2);

-

Verordening 1975/2006 van de Commissie van 7 december 2006 (art. 6-28).

36.

Het toekomstige doel is rechtmatig te noemen.

37.

Niettemin moet wel rekening worden gehouden met de belangen van de betrokkenen. Vandaar dat de

vereisten van transparantie en beveiliging een doorslaggevende rol spelen (zie onder B.3 en B.5)

B.2. PROPORTIONALITEITSBEGINSEL

B.2.1. Aard van de gegevens
38.

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.

39.

De mededeling van de volgende gegevens wordt gevraagd:

Identificatiegegevens
landbouwer of particulier

Dit zijn diegenen die de percelen in gebruik hebben.

Naam

1. Om deze persoon te kunnen contacteren voor het bezorgen van verdere
informatie voor de aanwezige bomen.
2. Om een zo volledig mogelijke genenbank te krijgen zodat de
landbouwer/particulier kan worden gecontacteerd om vermeerderingsmateriaal
te bekomen (doelstelling 1 + 4).
3. Het promoten van de aanplant van nieuwe hoogstambomen (doelstelling 2).
4. Hem op de hoogte te stellen van nieuwe info of wijzigingen (doelstelling 3).

Adres

Om deze persoon te kunnen contacteren voor verdere informatie over de
aanwezige bomen om een zo volledig mogelijke genenbank te krijgen zodat hij
kan worden gecontacteerd om vermeerderingsmateriaal te bekomen
(doelstelling 1 + 4) of hem op de hoogte te stellen van nieuwe info of
wijzigingen (doelstelling 3).

e-mailadres

Om deze persoon te kunnen contacteren voor verdere informatie (doelstelling
1) of hem op de hoogte te stellen van nieuwigheden of voor persoonlijke
begeleiding voor het in stand houden van de boomgaarden (doelstelling 2) is
het aangewezen de communicatie te voeren via elektronische weg en zo
sneller te kunnen ingrijpen of bijsturen.
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Telefoonnummer

Om deze persoon indien noodzakelijk snel op te hoogte te stellen van nieuwe
info (vb. uitbreken ziektekiemen of virussen die schadelijk kunnen zijn voor de
zeldzame bomen indien er niet tijdig wordt gespoten met doeltreffende
bestrijdingsmiddelen) of wijzigingen (doelstelling 2) of om hem te contacteren
of er enthout kan worden bekomen van een zeldzame variëteit (doelstelling 4).

Perceelsgegevens

Om een overzicht te krijgen van de ligging van boomgaarden in België en
landbouwers/particulieren juist te informeren over het onderhoud van deze
boomgaarden (doelstelling 1-4).

Ligging percelen fruitbomen in
Vlaanderen

Teeltgegevens
Soorten en variëteiten van
fruitbomen gelegen in Vlaanderen

40.

Voor de promotie voor het aanplanten en onderhouden van
hoogstamfruitbomen en om de nationale genenbank zo volledig mogelijk te
krijgen (doelstelling 2 + 4).
Om de zeldzaamheid van variëteiten van fruitbomen te bepalen(doelstelling 5).

De huidige werkwijze werd hoger reeds vermeld: tot en met 2011 konden landbouwers en particulieren een

papieren aanvraag indienen voor subsidie voor hoogstambomen..

41.

Op basis van de hierboven geanalyseerde elementen kunnen de gegevens worden beschouwd als relevant,

evenredig en niet buitensporig voor de doeleinden, vermeld in randnummer 27 e.v.

B.2.2. Bewaringstermijn van de gegevens

42.

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.

Voor de verschillende gegevens wordt volgende verantwoording gegeven:

43.

Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres:

Bewaringstermijn van onbepaalde duur (doelstelling 4) en voor de andere doelen het huidige campagnejaar plus een
jaar.
Indien een zeldzame soort dreigt verloren te gaan, moet de landbouwer/particulier die nog beschikt over deze
variëteit kunnen gecontacteerd worden om dit materiaal te vermenigvuldigen ook al vraagt deze persoon geen
subsidies meer aan4.

4

Voor het updaten van deze gegevens wordt door ALV het Rijksregister geraadpleegd.
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44.

Ligging:

Bewaringstermijn van onbepaalde duur (doelstelling 4) en voor de andere doelen het huidige campagnejaar plus een
jaar.
Om een onderbouwd overzicht te kunnen geven van de omvang van de bestaande populatie en een inschatting van
de evolutie zijn ook de historische gegevens noodzakelijk om een zo volledig mogelijke en up-to-date genenbank te
krijgen. Op het moment dat de landbouwer of particulier geen subsidie meer aanvraagt bij ALV valt de betrokkene uit
de nieuwe uitwisselingen van persoonsgegevens. De gegevens van deze zeldzame bomen moeten toch nog worden
bijgehouden, want de bomen blijven immers staan.
Voor doelstelling 2 en 3 zijn de gegevens van de huidige campagne (actuele situatie) voldoende.

45.

Soorten en variëteiten:

Bewaringstermijn van onbepaalde duur.
Historisch belang: op het moment dat de landbouwer of particulier geen subsidie meer aanvraagt bij ALV valt de
betrokkene uit de nieuwe uitwisselingen van persoonsgegevens. De gegevens van deze zeldzame bomen moeten
toch nog worden bijgehouden, want de bomen blijven immers staan.

46.

De VTC kan akkoord gaan met deze bewaringstermijnen.

B.2.3. Frequentie van de toegang

47.

Men vraagt de gegevens jaarlijks te mogen uitwi sselen naar aanleiding van het indienen voor de uiterste
i

indieningsdatum van de verzamelaanvraag (voorjaar). De gegevens worden zo snel mogelijk na het inbrengen van
de gegevens in de applicatie bezorgd aan NBS. Een update van de gegevens (met ingediende wijzigingen, laattijdige
aanvragen en opgeloste conflicten) wordt in het najaar bezorgd. Na deze uitwisseling kunnen eventueel ad-hoc
vragen worden beantwoord.

48.

De VTC kan akkoord gaan met deze periodieke uitwisseling.

B.2.4. Duur van de machtiging
49.

Voor gegevensstroom 1 (doelstelling 2-4) wordt een machtiging van onbepaalde duur gevraagd.

De taken van het NBS hebben volgens de statuten geen einddatum.

50.

De VTC kan hiermee akkoord gaan.
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B.2.5. Bestemmelingen en/of derden waaraan gegevens worden meegedeeld
51.

De gegevens worden ter beschikking gesteld aan de volgende interne gebruikers: deskundigen,

administratieve medewerkers en ingenieurs (dossierbeheerders) van DLV en ALV.

52.

De externe gebruikers zijn 2 administratieve medewerkers en 3 coördinators van NBS.

De NBS bezit de nodige expertise voor het beoordelen van de van de variëteiten, het inschatten van de zeldzaamheid
en is op de hoogte van de laatste technieken (vakkennis). NBS is erkend als centrum voor duurzame ontwikkeling en
is bijgevolg de best geplaatste vereniging om de gegevens juist te beoordelen en te verwerken.

53.

Er moet voor gezorgd worden dat de toegang tot de gegevens beperkt wordt voor de taken en het

werkgebied waar iedere betrokkene voor bevoegd is.

B.3. TRANSPARANTIEBEGINSEL
(artikelen 4, §1, 1°, en 9 tot 15bis, WVP)

54.

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

persoonsgegevens worden gebruikt.

55.

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.

56.

Na het goedkeuren van de machtiging zal op de website van ALV melding worden gemaakt dat de gegevens

van de percelen met de bijkomende bestemming 'HSB' (hoogstambomen) zullen worden meegedeeld aan de NBS.
ALV zal in het eerstvolgende jaar na het toekennen van de machtiging in de toelichting bij de verzamelaanvraag
opnemen dat de gegevens van de verzamelaanvraag eveneens met de NBS worden uitgewisseld.

57.

De VTC kan akkoord gaan met de geplande vorm van informatieverstrekking. Er kan wel verduidelijkt

worden dat NBS externe verwerker is voor DLV.
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B.4. EXTERNE VERWERKER

58.

Voor de uitvoering van bepaalde aspecten van de verbintenissen voor de agromilieumaatregelen kan de

Vlaamse minister, bevoegd voor het landbouwbeleid, een beroep doen op een erkend centrum ter bevordering van
meer duurzame landbouwproductiemethoden en daarvoor aan het centrum in kwestie een subsidie toekennen.
Overeenkomstig deze bepaling dient NBS jaarlijks een actieplan in bij DLV en ontvangt een subsidie voor de
activiteiten opgenomen in het actieplan.

59.

De NBS is daarmee de externe verwerker voor DLV.

60.

De VTC herinnert er aan dat ingeval van onderaanneming, de privacywet aan iedere verantwoordelijke voor

de verwerking oplegt om zijn relatie met externe verwerker te omkaderen met een overeenkomst die voldoet aan de
voorschriften van artikel 16, §1, WVP.

61.

De NBS werd bij ministerieel besluit van 1 maart 2004 erkend als vereniging voor de bescherming van de

genetische diversiteit van hoogstamboomgaarden. NBS bezit immers de nodige expertise inzake het bevorderen van
meer duurzame landbouwproductiemethoden in de fruitteelt.

62.

NBS voert concreet de volgende taken uit voor DLV:

63.

Voor gegevensstroom 1:

NBS dient jaarlijks een actieplan in bij DLV en ontvangt een subsidie voor het uitvoeren van de volgende activiteiten:
-

het opmaken van een jaarlijkse inventaris van hoogstamboomgaarden (doelstelling 1);

-

promotie inzake hoogstamboomgaarden (doelstelling 2);

-

advies verlenen (doelstelling 3).

Naast de activiteiten opgelegd door het DLV heeft NBS volgens haar statuten (zie bijlage) ook de opdracht voor het
opmaken van een genenbank van fruitbomen (doelstelling 4);

64.

Om al deze activiteiten te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat NBS vanwege ALV een overzicht krijgt

van de gegevens van landbouwers en particulieren met een boomgaard en de overeenkomstige perceelsgegevens.

65.

NBS verwerkt deze gegevens voor het uitvoeren van de hierboven vermelde activiteiten en bezorgt deze

verwerkte gegevens aan het DLV in de vorm van een jaarlijks actieplan.

66.

Gegevensstroom 2

In uitvoering van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling worden subsidies verleend aan landbouwers
die op vrijwillige basis agromilieuverbintenissen aangaan. Eén van die subsidies is de agromilieumaatregel
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"genetische diversiteit: behoud van met uitsterven bedreigde variëteiten van hoogstamfruitbomen". Opdat ALV het
correcte subsidiebedrag zou kunnen berekenen is het noodzakelijk dat NBS bepaalde gegevens nakijkt en verder
aanvult (zie bespreking doelstelling 5).

B.5. BEVEILIGING

B.4.1. Op het niveau van de aanvrager
67.

De VTC heeft reeds akte genomen van de door het DLV bezorgde stukken waaruit blijkt dat zij beschikt over

een veiligheidsconsulent, erkend door het sectoraal comité van het Rijksregister, en een schriftelijk veiligheidsbeleid.

68.

DLV is zoals boven aangegeven ook verantwoordelijk voor de informatieveiligheid bij haar externe

verwerker. Voor NBS werd ook een formulier evaluatie van de beveiliging van het informatiesysteem voor de
bescherming van persoonsgegevens aan de aanvraag toegevoegd. Daarin werd aangegeven dat op bepaalde punten
zoals logging nog maatregelen moeten worden genomen. DLV moet er voor zorgen dat de ontbrekende maatregelen
worden uitgevoerd.

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

69.

Het veiligheidsbeleid van het ALV werd gescreend naar aanleiding van een machtigingsdossier, ingediend bij
5

het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid, Afdeling Sociale Zekerheid .

70.

De veiligheidsconsulent van het ALV is geregistreerd voor de informatieveiligheid en bescherming van de

persoonlijke levenssfeer door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

5

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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IV.

71.

BESLUIT

De VTC machtigt ALV de persoonsgegevens mee te delen aan DLV voor het doeleinden, vermeld in

randnummer 27, onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging, met uitzondering van doelstelling 5
(gegevensstroom 2) waarvoor geen machtiging moet worden verleend.

De Voorzitter,
Willem Debeuckelaere
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