Vlaamse Toezichtcommissie voor het
elektronische bestuurlijke gegevensverkeer

Beraadslaging VTC nr. 12/2013 van
17 april 2013

Betreft: Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers en
ambtenaren door respectievelijk het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) en het Departement
Landbouw en Visserij (DLV) aan de vzw Vlaams infocentrum land- en tuinbouw (VILT) voor het
verspreiden van een magazine.

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");

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”);
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B.

VERLOOP VAN het ONDERZOEK

6.

Gelet op de aanvraag van ALV en DLV enerzijds en VILT anderzijds, ontvangen per mail op 29 maart 2013;

7.

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

dossier VTC/04/2010), de evaluatie van de beveiliging van DLV, ontvangen op 20 juni 2011 (als bijlage bij het dossier
VTC/23/2011) en de evaluatie van de beveiliging van VILT ontvangen op 29 maart 2013;

8.

Gelet op de bijkomende informatie opgevraagd bij en bezorgd door ALV, DLV en VILT bij diverse mails;

9.

Gelet op de bespreking van het dossier op de vergadering van de VTC van 17 april 2013;

10.

Beslist op 17 april 2013, na beraadslaging, als volgt:

II.

11.

ONDERWERP EN CONTEXT VAN DE AANVRAAG

DLV is overeenkomstig artikel 4, §1, van het kaderdecreet belast met beleidsondersteunende taken. Artikel

30 van het organisatiebesluit bepaalt dat de beleidsmatige informatie en communicatie van het beleidsdomein de
taak van een departement zijn.

12.

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij werkt op vlak van communicatie niet in een geïsoleerde context.

Een heel aantal andere organisaties richt zich naar dezelfde doelgroepen en/of bereikt met hun communicatie
indirect ook deze doelgroepen. Een van die organisaties is VILT, die instaat voor de ontsluiting van informatie over
land- en tuinbouw naar het grote publiek en die wil sleutelen aan het imago van de Vlaamse land- en tuinbouw via
allerlei projecten en campagnes.

13.

VILT heeft twee eigen gratis publicaties, Landgenoten en Melk & Honing, waarmee het informatie i.v.m.

land- en tuinbouw verspreidt. Bovendien heeft VILT een eigen website (www.vilt.be) en staat het in voor de opmaak
van een dagelijks elektronisch nieuwsoverzicht over de land- en tuinbouwsector;

14.

VILT ontvangt vanwege de Vlaamse overheid dan ook een jaarlijkse werkingssubsidie. Eén van de kerntaken

waarvoor VILT een subsidie ontvangt is de volgende: door middel van informatie en communicatie op een
onafhankelijke manier bijdragen tot een breed en bestendig draagvlak voor de Vlaamse land- en tuinbouw. Eén van
de instrumenten dat daartoe bijdraagt, is het hogergenoemde magazine Landgenoten. Dat verschijnt vier keer per
jaar op zo’n 48.000 exemplaren. Naast land- en tuinbouwers, politici, journalisten en andere professioneel actieven in
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de brede land- en tuinbouwsector ontvangen ook beleidsmakers gratis dit magazine. In dat kader is VILT met het
Departement Landbouw en Visserij overeengekomen om standaard een gratis abonnement aan te bieden aan:
1° alle personeelsleden van het Beleidsdomein Landbouw en Visserij;
2° alle land- en tuinbouwers in Vlaanderen.

15.

De gegevens van de personeelsleden worden gevraagd aan DLV, de gegevens van de landbouwers aan ALV.

III.

ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG

A.

16.

ONTVANKELIJKHEID
De opgevraagde gegevens zijn de naam en het thuisadres van de landbouwers1

2

en de ambtenaren en zijn

dus persoonsgegevens in de zin van artikel 1, §1, WVP (zie onder B.2.1. voor een volledig overzicht van de
gegevens).

17.

In casu betreft het dus een latere verwerking van gegevens die informatie bevatten omtrent een

geïdentificeerde natuurlijke persoon. Deze gegevens kunnen dus als persoonsgegevens in de zin van artikel 1, §1,
WVP, gekwalificeerd worden.

18.

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

toepassing3.

19.

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

persoonsgegevens door een instantie4 een machtiging van de VTC, tenzij de elektronische mededeling van gegevens

1

Slechts bij uitzondering wordt geadresseerd aan een bedrijf.
Landbouwers en niet-landbouwers worden door ALV beschreven als volgt: Een landbouwer is een persoon, een onderneming of
een groepering van personen of ondernemingen, die een landbouwactiviteit uitoefent.
Landbouwactiviteit is een ruim begrip dat zich situeert tussen het beheren van een perceel en het professioneel uitbaten van een
land- of tuinbouwbedrijf. Landbouwers met beperkte landbouwactiviteit of zonder ondernemingsnummer zijn volgens deze definitie
dus eveneens landbouwer. De landbouwers die het Agentschap identificeert, bestaat bijgevolg uit een uiteenlopende groep.
3
Art. 3, §1 WVP.
4
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;
2
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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.

20.

De persoonsgegevens worden meegedeeld door DLV en ALV.

DLV en ALV behoren tot het beleidsdomein Landbouw en Visserij, dat bevoegd is voor het landbouwbeleid en de
zeevisserij. DLV werd opgericht door het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking organisatie
van de Vlaamse administratie. DLV is 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.
ALV 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 ook een
instantie, vermeld in artikel 4, §1, 2°, decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en valt
dus eveneens onder het toepassingsgebied van artikel 8 van het egovdecreet.

21.

De VTC is derhalve bevoegd om voorliggende machtigingsaanvraag te behandelen.

B.

TEN GRONDE

B.1. FINALITEITSBEGINSEL

22.

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.

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.

VTC/M/2013/12/AT
4

Oorspronkelijk doeleinde van de gegevensverwerking:
23.

Adresgegevens personeelsleden beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Het departement beschikt over de adresgegevens van de personeelsleden van het beleidsdomein Landbouw en
Visserij omdat de afdeling Dienstencentrum Landbouw en Visserij (vroegere MOD) een afdeling is van het
departement.
De afdeling Dienstencentrum Landbouw en Visserij is een management ondersteunende dienstverlenende afdeling.
De dienstverlening gebeurt zowel naar het departement als naar de andere entiteiten van het beleidsdomein toe.
Het Dienstencentrum Landbouw en Visserij heeft volgende bevoegdheden:
- boekhouding en managementaccounting en, op verzoek of instructie, budgetbeheer;
- logistiek en archiefbeheer;
- personeel- en loonadministratie en basisdienstverlening organisatie- en maturiteitsondersteuning;
- juridische en communicatiedienstverlening met betrekking tot de bovenvermelde taken.
In kader van haar bevoegdheid voor de personeelsadministratie beschikt de afdeling Dienstencentrum Landbouw en
Visserij van het departement bijgevolg over de adresgegevens van alle personeelsleden van het beleidsdomein.

24.

Adresgegevens Vlaamse land- en tuinbouwers

Volgende landbouwers moeten zich identificeren bij ALV en krijgen een uniek landbouwernummer. Het identificeren
van landbouwers is noodzakelijk voor volgende doeleinden:
-

Identificeren van de landbouwer die aangifteplichtig is bij de VLM in het kader van het mestdecreet. Een
landbouwer is aangifteplichtig als hij minstens 2 hectare landbouwgrond of 50 are groeimedium in gebruik
heeft of op jaarbasis minstens 300 kg P2O5 uit dierlijke meststoffen produceert.

-

Identificeren van de landbouwer die niet aangifteplichtig is bij de VLM maar wel mest laat aan- of afvoeren

-

Identificeren van de landbouwer die toeslagrechten activeert

-

Identificeren van de landbouwer die over melkquotum of zoogkoepremierechten beschikt

-

Identificeren van de landbouwer die steun aanvraagt bij het Vlaamse Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)

-

Identificeren van de landbouwer die steun vraagt voor het bedrijfsadviessysteem (BAS)

-

Identificeren van de landbouwer die een beheerovereenkomst sluit met de VLM

-

Identificeren van de landbouwer die een agromilieuverbintenis aanvraagt bij het Agentschap

-

Identificeren van de landbouwer die een slachtpremie voor kalveren aanvraagt

-

Identificeren van de landbouwer die steun vraagt voor bebossing landbouwgrond bij het Agentschap voor
Natuur en Bos

-

Identificeren van de landbouwer die steun aanvraagt voor genetische diversiteit bij het Agentschap voor
Landbouw en Visserij

-

Identificeren van de landbouwer die een enquête moet indienen voor de meitelling van de Algemene
Directie Statistiek en Economische informatie (ADSEI).

25.

De wettelijke basis voor die oorspronkelijke gegevensverwerking is:
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Voor de adresgegevens personeelsleden beleidsdomein Landbouw en Visserij:

het besluit van de secretaris-generaal van het Departement Landbouw en Visserij van 2 januari 2012 tot indeling van
het Departement Landbouw en Visserij en tot vaststelling van zijn organogram (artikel 1, 7 en bijlage 2e).

Voor de adresgegevens Vlaamse land- en tuinbouwers:

- VERORDENING (EG) Nr. 73/2009 VAN DE RAAD van 19 januari 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke
voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers in het kader van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers, tot wijziging
van Verordeningen (EG) nr. 1290/2005, (EG) nr. 247/2006, (EG) nr. 378/2007 en tot intrekking van Verordening
(EG) nr. 1782/2003
- VERORDENING (EG) Nr. 1120/2009 VAN DE COMMISSIE van 29 oktober 2009 houdende bepalingen voor de
uitvoering van de bedrijfstoeslagregeling waarin is voorzien bij titel III van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de
Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers
- VERORDENING (EG) Nr. 1121/2009 VAN DE COMMISSIE van 29 oktober 2009 houdende uitvoeringsbepalingen van
Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad met betrekking tot de bij de titels IV en V van die verordening ingestelde
steunregelingen
- VERORDENING (EG) Nr. 1122/2009 VAN DE COMMISSIE van 30 november 2009 tot vaststelling van bepalingen ter
uitvoering van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad wat betreft de randvoorwaarden, de modulatie en het
geïntegreerd beheers- en controlesysteem in het kader van de bij die verordening ingestelde regelingen inzake
rechtstreekse steunverlening aan landbouwers en ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad
wat betreft de randvoorwaarden in het kader van de steunregeling voor de wijnsector

- de wet 28 maart 1975 houdende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten (in bijzonder artikel 3,
§ 1, 1°);

- het decreet van 22 december 2006 houdende inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers,
exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid.

- het ministerieel besluit van 19 augustus 2009 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van
bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden voor wat betreft de
uitvoering van de gedeelde bevoegdheden met het oog op de inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van
landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid, voor
de campagne 2010
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Doeleinde van de verdere verwerking:
26.

De missie van VILT luidt als volgt: "Door middel van informatie en communicatie bevordert en stimuleert

VILT op een onafhankelijke manier een betere kennis van en begrip voor de Vlaamse land- en tuinbouw, in de meest
ruime betekenis van het woord". Dit wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van de Vlaamse overheid, de vijf
Vlaamse provincies en een aantal privé-organisaties binnen de sector.

27.

De huidige statuten van VILT werden als bijlage bij de aanvraag gevoegd.

28.

De opgevraagde adressen zullen gebruikt worden om alle personeelsleden van het Beleidsdomein Landbouw

en Visserij en alle Vlaamse land- en tuinbouwers vinger aan de pols te laten houden van wat er reilt en zeilt in de
Vlaamse land- en tuinbouwsector door hen het gratis magazine Landgenoten te bezorgen. Het magazine wil
landbouwers aanzetten om marktgericht en innovatief te ‘boeren’, zonder de maatschappelijke dimensie van hun job
over het hoofd te zien.

29.

Dit kadert in de hoger genoemde kerntaak waarvoor VILT een subsidie vanwege de Vlaamse overheid

ontvangt: “door middel van informatie en communicatie op een onafhankelijke manier bijdragen tot een betere
kennis van en begrip voor de Vlaamse land- en tuinbouw”.

Wettelijke basis:
-

het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003, hierna het kaderdecreet te noemen (artikel 3 en 4);

-

het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse
administratie, hierna het organisatiebesluit te noemen (artikel 30);

-

de statuten van VILT vzw.

30.

De VTC is van oordeel dat het doeleinde in randnummer 28 welbepaald en uitdrukkelijk omschreven is in de

zin van artikel 4, §1, 2°, WVP.

31.

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

geplande verwerkingen, 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.

32.

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.

33.

Uitgaande van het oorspronkelijke doeleinden van de gegevensverwerking, kan een landbouwer verwachten

dat de daarbij verzamelde gegevens doorgegeven worden in het kader van de verspreiding van een
landbouwmagazine dat tot doel heeft een draagvlak voor de landbouw te creëren. De ambtenaren van het
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beleidsdomein kunnen verwachten te worden ingelicht over de landbouwsector door een organisatie die die taak
heeft toegewezen gekregen door het departement dat communicatie inzake landbouw als taak heeft.

34.

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

oorspronkelijke verwerking.

35.

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

36.

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.

37.

De mededeling van de volgende gegevens van de landbouwers en ambtenaren van het beleidsdomein van

wordt gevraagd:

- naam
- voornaam
-

straat
nummer
postcode
gemeente

38.

De gegevensstroom zal als volgt verlopen:

Aangezien het van 2005 geleden is dat het adressenbestand werd geüpdatet, vraagt VILT de toestemming om de
adressen van alle nieuwe personeelsleden en alle nieuwe land-en tuinbouwers na 2005 te verkrijgen, beperkt tot die
personeelsleden en landbouwers die op vandaag nog actief zijn.
- DLV en ALV bezorgen VILT de adressen;
- VILT verifieert nieuwe gegevens met oude adressenbestand – nieuwe adressen worden toegevoegd;
- VILT bezorgt adressen aan Jansen & Janssen, uitgever van Landgenoten, dat het op zijn beurt bezorgt aan de
drukker;
- Drukkerij Roto Smeets print adressen op magazines waarna die via de post bij de lezer terechtkomen.
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39.

Wat de huidige manier van werken betreft: bij het ontstaan van Landgenoten (2005) vroeg VILT al een

eerste keer deze gegevens aan bij de Vlaamse overheid. Die werden toen verkregen. Zij vormen nog steeds de basis
van het adressenbestand van VILT. Acht jaar later lijkt een update noodzakelijk.

40.

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

evenredig en niet buitensporig voor de doeleinden, vermeld in randnummer 39.

B.2.2. Bewaringstermijn van de gegevens

41.

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.

42.

Men vraagt een bewaringstermijn van één jaar, met name tot de volgende update. Daarbij verduidelijken de

aanvragers dat niet meer actieve of overleden personeelsleden van het Beleidsdomein Landbouw en Visserij (net als
alle andere personeelsleden) op eerste en eenvoudig verzoek van henzelf of hun familieleden uit de lijst worden
verwijderd. Niet meer actieve personeelsleden worden niet automatisch geschrapt, omdat de ervaring leert dat zij het
appreciëren om het magazine te blijven ontvangen. Dat zij niet meer voor het Beleidsdomein werken, wil niet zeggen
dat zij hun interesse in de land- en tuinbouwsector van de ene dag op de andere verloren zijn

43.

De externe verwerker Jansen & Janssen bewaart de gegevens gedurende 1 jaar, om te raadplegen in

gevallen van twist of andere problemen.

44.

De VTC gaat akkoord met deze bewaringstermijn voor VILT en Jansen & Janssens.

45.

Tenzij er gegronde redenen worden aangegeven om een langere termijn te aanvaarden, dienen de

gegevens vernietigd te worden bij de drukkerij na het verzenden van de magazines.

46.

De VTC benadrukt dat de persoonsgegevens bij elke externe verwerker dienen vernietigd te worden na

verstrijken van de bewaringstermijn. De VTC vraagt dat de overeenkomsten met de externe verwerkers (zie onder
punt B.2.5) een bepaling als volgt bevatten: “[externe verwerker] aanvaardt dat de Klant of een door hem
aangeduide derde kan controleren dat de persoonlijke gegevens die werden bezorgd door de Klant weldegelijk
werden vernietigd na de gepaste instructie en/of afloop of beëindiging van deze overeenkomst. Dergelijke controle
kan uitgevoerd worden tot 3 maanden na de gepaste instructie en/of afloop of beëindiging van deze overeenkomst”.
Deze termijn kan aangepast worden conform het akkoord van beide partijen.
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B.2.3. Frequentie van de toegang

47.

Men vraagt de gegevens periodiek op, met name voor een jaarlijkse update.

48.

De VTC kan akkoord gaan met deze frequentie.

B.2.4. Duur van de machtiging

49.

De mededeling van de gegevens wordt gevraagd voor onbepaalde duur.

De gegevens worden gevraagd zolang VILT in overleg met het departement een gratis abonnement op Landgenoten
aanbiedt aan de personeelsleden van het beleidsdomein Landbouw en Visserij en aan de Vlaamse land- en
tuinbouwers.

50.

De VTC kan akkoord gaan met de gevraagde duur van de machtiging.

B.2.5. Bestemmelingen en/of derden waaraan gegevens worden meegedeeld

51.

De gegevens worden meegedeeld aan de volgende interne gebruikers:

- de directeur van VILT
- de hoofdredacteur vilt.be
- de hoofdredacteur Melk & honing
Dit zijn de enige personeelsleden van VILT.

52.

De externe gebruikers zijn:

- de betrokken werknemers bij Jansen & Janssen Customer Media: dit is de tussenpersoon die het adressenbestand
aan de drukker bezorgt.
- de betrokken werknemers bij de drukkerij Roto Smeets: dit is de drukkerij die de adressen achteraan op het
magazine print, waarna ze via de Post aan de lezer kunnen worden bezorgd.
(zie onder punt B.4. Externe verwerkers)

B.3. TRANSPARANTIEBEGINSEL
(artikelen 4, §1, 1°, en 9 tot 15bis, WVP)
53.

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

persoonsgegevens worden gebruikt.

54.

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
VTC/M/2013/12/AT
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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.

55.

Het departement brengt de personeelsleden van het beleidsdomein op de hoogte dat hen een gratis

abonnement op Landgenoten wordt aangeboden, dat daarvoor hun adresgegevens worden meegedeeld aan VILT, en
dat indien ze het abonnement niet langer wensen te ontvangen, ze dit kunnen melden aan VILT.

56.

In het colofon van het magazine Landgenoten kunnen land- en tuinbouwers lezen dat het magazine hen

wordt aangeboden door VILT, dat VILT de taak heeft een breed publiek te informeren over de hedendaagse land- en
tuinbouw, en dat VILT daarvoor middelen krijgt van privé-organisaties en de overheid. Op de website van VILT
vilt.be staat bovendien te lezen dat Landgenoten een kwartaalblad is dat gratis in de bus valt van alle Vlaamse landen tuinbouwers. VILT neemt ten slotte deel aan twee landbouwbeurzen, Agriflanders en Agribex, waarop het
voorbijgangers eveneens informeert over het doel van het magazine en de oorsprong van het adressenbestand.
Land- of tuinbouwers die Landgenoten niet ontvangen, bijvoorbeeld omdat ze gestart zijn na 2005 of omdat ze een
adreswijziging niet signaleerden, kunnen tijdens die beurzen hun adresgegevens achterlaten, die nadien opgenomen
worden in het adressenbestand.

57.

Vanaf 2012 wordt op de website van Landbouw en Visserij de meest recente versie van de partners

waarmee gegevens worden uitgewisseld, kenbaar gemaakt5.

58.

De VTC kan akkoord gaan met de voorgestelde vormen van informatieverstrekking.

B.4. EXTERNE VERWERKERS

59.

Jansen & Janssen is een customer media-uitgeverij die voor VILT het magazine Landgenoten uitgeeft. Zij

verzorgen de coördinatie van het magazine, maken het drukklaar en bezorgen het adressenbestand aan Drukkerij
Roto Smeets, zodat het tijdig gedrukt en verzonden kan worden. VILT heeft te weinig personeel om dit intern te
doen.

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.

5

1.

De lijst is terug te vinden op www.vlaanderen.be/landbouw/gegevensuitwisseling.
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61.

Jansen & Janssen heeft zich er jegens VILT mondeling toe verbonden de persoonsgegevens niet te

gebruiken voor andere doeleinden dan hier beschreven. Er wordt geargumenteerd dat beide externe verwerkers het
gewoon zijn om met gevoelige informatie van hun klanten om te gaan en dat zij dus altijd een zekere
vertrouwelijkheid/veiligheidsmaatregel hanteren.
62.

Er werden de VTC echter nog geen geschreven garanties voorgelegd inzake de vertrouwelijke behandeling

van de persoonsgegevens door deze medewerkers.

B.5. BEVEILIGING

63.

De bestanden zullen gedeeltelijk worden uitgewisseld via email met een beveiligde zipfile en gedeeltelijk

persoonlijk worden afgegeven (binnen hetzelfde gebouw) op CD-rom.

B.5.1. Op het niveau van de aanvrager

64.

VILT heeft maatregelen genomen inzake bewaring en toegang van de gegevens zoals beschreven in de

aanvraag. VILT heeft nog geen uitgeschreven veiligheidsbeleid en ook geen veiligheidsconsulent doordat ze een heel
kleine organisatie zijn.

B.5.2. Op het niveau van de instantie die de gegevens zal doorgeven

65.

Het DLV heeft een veiligheidsconsulent die is gekend bij de VTC6. Het veiligheidsbeleid van het DLV werd

door de VTC onderzocht bij de behandeling van de machtiging nr. 23/2011 van 20 juli 2011.

66.

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

het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid, Afdeling Sociale Zekerheid. De
veiligheidsconsulent van het ALV is geregistreerd voor de informatieveiligheid en bescherming van de persoonlijke
levenssfeer door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

6

Advies veiligheidsconsulent nr. 15/2012 van 17 oktober 2012.
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IV.

67.

BESLUIT

De VTC machtigt ALV en DLV om de gevraagde persoonsgegevens van de landbouwers en ambtenaren mee

te delen aan VILT voor de doeleinden, vermeld in randnummer 28, voor de duur van de in deze machtiging vermelde
opdracht en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging.

68.

DLV bezorgt de VTC tegen 31 juli 2013 de schriftelijke garanties zoals bedoeld in randnummers 46 en 62.

69.

VILT bezorgt de VTC een veiligheidsplan tegen 31 juli 2013 met daarin ook de maatregelen beschreven die

de onderaannemers nemen.
70.

ALV zorgt er voor dat de gegevens beter beveiligd worden dan met een onversleutelde CD-ROM.

De Voorzitter,
Willem Debeuckelaere

VTC/M/2013/12/AT
13

