Vlaamse Toezichtcommissie voor het
elektronische bestuurlijke gegevensverkeer

Beraadslaging VTC nr. 27/2013 van
31 juli 2013

Betreft: Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door de
Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) en omgekeerd
in het kader van de behandeling van dossiers inzake het Vlaamse Landbouwinvesteringsfonds (VLIF).

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 VLM enerzijds en ALV anderzijds, ontvangen per brief op 10 juli 2013;

7.

Gelet op de evaluatie van de beveiliging van VLM, ontvangen 2 mei 2011 (als bijlage bij het dossier

VTC/13/2011) en de evaluatie van de beveiliging van ALV ontvangen op 28 september 2010 (als bijlage bij het
dossier VTC/04/2010);

8.

Gelet op de bijkomende informatie opgevraagd bij en bezorgd door VLM en ALV bij diverse mails;

9.

Gelet op de bespreking van het dossier op de vergadering van de VTC van 31 juli 2013;

10.

Beslist op 31 juli 2013, na beraadslaging, als volgt:

II.

ONDERWERP EN CONTEXT VAN DE AANVRAAG

Uitwisseling NER-gegevens op dossierniveau
11.

Het ALV is het Vlaams agentschap dat instaat voor het verwerken van de steunaanvragen voor

investeringen van landbouwers bij het VLIF (Vlaamse Landbouwinvesteringsfonds). Eén van de voorwaarden om
aanspraak te maken op VLIF steun is dat de landbouwer gedurende 10 jaar over voldoende nutriëntenemissierechten
moet beschikken en dit zowel voor zijn bestaande veestapel als voor zijn uitbreiding. Momenteel moet de landbouwer
een kopie overmaken aan het VLIF van zijn totaal aantal nutriëntenemissierechten. De nutriëntenemissierechten
worden beheerd door VLM.

12.

De VLM kent in het kader van het mestdecreet nutriëntenemissierechten (NER) toe aan landbouwers.

Hiermee verkrijgen de landbouwers het recht om jaarlijks een gemiddeld aantal dieren te houden Een landbouwer
kan op 2 manieren zijn bedrijf uitbreiden ofwel door nutriëntenemissierechten –dieren ( NER-D) over te nemen van
een andere landbouwer ofwel door nutriëntenemissierechten-mestverwerking te bekomen na bewezen
mestverwerking (NER-MVW). Bij een overname van NER-D wordt een standaard reductie van 25% toegepast op het
aantal overgenomen NER-D.

Uitwisseling van gegevens over beheerovereenkomsten (BO)
13.

ALV-afdeling Structuur en Investeringen (SI) beoordeelt de ingediende VLIF-steunaanvragen (steun van het

Vlaamse Landbouw InvesteringsFonds) van de landbouwers. Afhankelijk van het type VLIF-steun moet de
voorwaarde voor het aanwezig zijn van bepaalde beheerovereenkomsten worden gecontroleerd voor het toekennen
van de VLIF-steun voor specifieke machines voor landschapsbeheer of voor directe inzaai (gekoppeld aan een
beheersovereenkomst). De VLM bezorgt hiervoor aan ALV de identificatiegegevens van de landbouwer samen met de
contractgegevens van de afgesloten beheerovereenkomsten.
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Uitwisseling van goedgekeurde melkquota op dossierniveau
14.

Een melkveehouder kan NER-D overnemen zonder de standaard reductie van 25% van de overgenomen

NER-D via een ‘overname in het kader van melkquotum’. Het aantal over te nemen NER-D in het kader van een
melkquotumoverdracht is maximaal het aantal dieren dat gehouden wordt om het overgedragen melkquotum in te
vullen. Het ALV beheert de melkquota van de landbouwers (tot 31 maart 2015; Europese afschaffing van het
systeem van melkquota). Door dit gegeven uit te wisselen met VLM dient de landbouwers niet langer zelf het bewijs
van melkquotum te leveren aan VLM.

III.

ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG

A.

15.

ONTVANKELIJKHEID

Aangezien de landbouwer wordt geïdentificeerd aan de hand van ondermeer het landbouwnummer, moeten

de gevraagde gegevens 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. Zie onder B.2.1. voor de volledige lijst gegevens.

16.

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.

17.

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

toepassing1.

18.

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

persoonsgegevens door een instantie2 een machtiging van de VTC, tenzij de elektronische mededeling van gegevens

1

Art. 3, §1 WVP

2

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;
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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.

19.

De persoonsgegevens worden opgevraagd bij het ALV en de VLM.

Het 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.
De VLM is opgericht bij het decreet van 21 december 1988 als een burgerlijke vennootschap op aandelen onder de
vorm van een naamloze vennootschap. Door het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003 bestuurlijk beleid is
de VLM een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap binnen het beleidsdomein Leefmilieu,
Natuur en Energie.
Beiden zijn dus een instantie vermeld in artikel 4, §1, 2°, decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid
van bestuur, en vallen onder het toepassingsgebied van artikel 8 van het e-govdecreet.

20.

De VTC is derhalve bevoegd om voorliggende machtigingsaanvraag te behandelen.

B. TEN GRONDE

B.1. FINALITEITSBEGINSEL

21.

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.

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.
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Oorspronkelijk doeleinde van de gegevensverwerking:
Oorspronkelijke gegevensopvraging bij VLM:
22.

Elke landbouwer moet over de nodige NER te beschikken om dieren te mogen houden op hun bedrijf. Het

gemiddeld aantal dieren op jaarbasis mag niet hoger zijn dan aan de landbouwer toegekende NER (NER-D en NERMVW). De VLM kent NER-D en NER-MVW toe en neemt akte van de gevraagde overdrachten van NER.

23.

De VLM sluit met de landbouwer beheerovereenkomsten af waarin de landbouwer zich verbindt om

bepaalde vrijwillige beperkingen na te leven of prestaties te leveren in ruil voor een vergoeding door de overheid..

Oorspronkelijke gegevensopvraging bij ALV: Beheren en registreren van het Melkquotum
24.

Maandelijks dienen alle Vlaamse kopers die rechtstreeks melk aankopen bij Vlaamse of Waalse

landbouwers de hoeveelheden volle melk die aan hen werden geleverd in de voorbije maand, over te maken aan het
Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV). Een landbouwer mag geen melk leveren aan een koper die niet
erkend werd door het ALV.

25.

Landbouwers die aan rechtstreekse verkopen doen, moeten de verkochte hoeveelheden jaarlijks via de

jaarlijkse verklaring overmaken aan het Agentschap voor Landbouw en Visserij.
Deze gegevens van leveringen en rechtstreekse verkopen worden in rekening gebracht bij de berekening van de
heffing in de melk- en zuivelsector. De overdracht van melkquotum naar andere landbouwers wordt geregistreerd en
beheerd door het Agentschap voor Landbouw en Visserij..

26.

De wettelijke basis voor de oorspronkelijke gegevensverwerking is de volgende:

De door en met VLM uitgewisselde gegevens worden opgevraagd in uitvoering van het mestdecreet en zijn
uitvoeringsbesluit.
De door ALV uitgewisselde gegevens
-

Verordening (EG) nr. 595/2004 van de Commissie van 30 maart 2004 houdende vaststelling van

uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1788/2003 van de Raad tot vaststelling van een heffing in de sector
melk en zuivelproducten.
-

Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke

ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (Integrale GMOverordening)
-

Verordening (EG) nr. 657/2008 van de Commissie van 10 juli 2008 houdende de uitvoeringsbepalingen voor

Verordening (EG) nr. 1234/2007
-

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

melk en zuivelproducten
-

Samenwerkingsprotocol van 6 december 2005 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het

Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de heffing in de sector van de melk en de zuivelproducten, laatst
gewijzigd op 31 juli 2008
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Doeleinde van de verdere verwerking:

27.

Bewijsvoering van de randvoorwaarden : Zowel in het kader van de VLIF steun door het ALV als bij de

beoordeling van een overname NER-D in het kader van een overname van melkquotum door VLM zijn er
randvoorwaarden bepaald waaraan de landbouwer moet voldoen om de rechten toe te wijzen. De beide
agentschappen beschikken wederzijds in het kader van hun reguliere werking over de vereiste gegevens :

•
28.

Doel 1: Beoordelen van dossier voor VLIF-steun:
ALV-afdeling SI (structuur en Investeringen) beoordeelt de ingediende VLIF-steunaanvragen (steun van het

Vlaamse Landbouw InvesteringsFonds) van de landbouwers. Afhankelijk van het type VLIF-steun moet de
voorwaarde voor het aanwezig zijn van :
a)

de dieren en de nodige NER’s (NER-D en NER-MVW) worden gecontroleerd voor het toekennen van de
steun. De VLM bezorgt aan ALV-SI de identificatiegegevens van de landbouwer met het aantal NER per
diersoort en dit voor de landbouwers die een VLIF-steunaanvraag hebben ingediend bij ALV.

b)

bepaalde beheerovereenkomsten worden gecontroleerd voor het toekennen van de VLIF-steun voor
specifieke machines voor landschapsbeheer of voor directe inzaai (gekoppeld aan een
beheersovereenkomst). De VLM bezorgt hiervoor aan ALV de identificatiegegevens van de landbouwer
samen met de contractgegevens van de afgesloten beheerovereenkomsten. (zie ook doel1 –
beheerovereenkomsten).

•
29.

Doel 2: Beoordelen van een overnamedossier van NER-D in het kader van een melkquotumoverdracht:
De afdeling Mestbank van de VLM dient de aanvragen voor overname van NER-D in het kader van een

overdracht van het melkquotum zonder reductie met 25 % te toetsen aan de randvoorwaarde dat de landbouwer
voor de gevraagde over te nemen hoeveelheid NER-D ook het equivalente melkquotum ( productierechten voor
melk) heeft overgenomen.

30.

De VTC is van oordeel dat de doeleinden in randnummer 27 e.v. welbepaald en uitdrukkelijk omschreven

zijn 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.
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32.

Overeenkomstig artikel 4, §1, 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.

Gezien de maatregelen van het VLIF gekoppeld zijn aan bepaalde milieuvoorwaarden waarvan VLM de

gegevens beheert en anderzijds de VLM bepaalde reducties niet kan laten vallen zonder gegevens over de melkquota
die ALV beheert, kan de landbouwer verwachten dat de hier bedoelde gegevens voor de vermelde doelstellingen
worden uitgewisseld.

34.

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

oorspronkelijke verwerking.

35.

De wettelijke basis van de doeleinden is de volgende:

•

Doel 1: Beoordelen van dossier voor VLIF-steun:

-

VERORDENING (EG) nr. 1698/2005 VAN DE RAAD van 20 september 2005 inzake steun voor
plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)

-

VERORDENING (EG) Nr. 1974/2006 VAN DE COMMISSIE van 15 december 2006 tot vaststelling van
uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad inzake steun voor
plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)

-

Besluit van de Vlaamse Regering dd. 23/12/2010 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de
Vlaamse Regering van 24 november 2000 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de
landbouw

-

Besluit van de Vlaamse Regering dd. 20/07/2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de
Vlaamse Regering van 24 november 2000 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de
landbouw

-

Ministerieel besluit dd. 18/07/2011 tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 24
november 2000 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw

•

Doel 2: Beoordelen van een overnamedossier van NER-D in het kader van een melkquotumoverdracht:

-

Decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit
agrarische bronnen, gewijzigd bij de decreten van 12 december 2008, 19 december 2008, 23 december 2010, 6
mei 2011 en 1 maart 2013

-

Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2007 betreffende de toewijzing, het gebruik en de overname
van de nutriëntenemissierechten en betreffende de bedrijfsontwikkeling na bewezen mestverwerking, gewijzigd
bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009
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36.

De verdere verwerking is bijgevolg 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 van de landbouwer wordt gevraagd:

NER voor een uniek landbouwernummer

Het uitgewisselde gegeven is dossier specifiek en een
wettelijke randvoorwaarde om de subsidiëring in het kader
van de VLIF steun toe te kennen of te behouden. Door de
gemeenschappelijke identificatie van landbouwers,
exploitanten, exploitaties en landbouwgronden, is het
voldoende om via het unieke landbouwernummer, alle
overige uitwisselingen exact te koppelen

Gegevens contracten beheerovereenkomsten
(BO) voor een uniek landbouwernummer
(VLM naar ALV)

Het uitgewisselde gegeven is dossier specifiek en een
wettelijke randvoorwaarde om de subsidiëring in het kader
van de VLIF steun toe te kennen of te behouden. De BO’s
zijn noodzakelijk om de VLIF-steun voor specifieke
machines voor landschapsbeheer of voor directe inzaai te
kunnen verantwoorden.

Overgedragen melkquotum tussen landbouwers

Het gegeven is dossier specifiek en een wettelijke voorwaarde om
de overdracht van NER-D zonder inhouding van 25% toe te
passen. Door de gemeenschappelijke identificatie van
landbouwers, exploitanten, exploitaties en landbouwgronden, is
het voldoende om via het unieke landbouwernummer, alle
overige uitwisselingen exact te koppelen .

(ALV naar VLM)

40.

De partijen gebruiken het landbouwernummer omdat niet elke landbouwer een ondernemingsnummer en/of

rijksregisternummer heeft. Ze verwijzen daarbij naar buitenlanders. Bovendien hebben sommige landbouwers
meerdere ondernemingsnummers of rijksregisternummers, respectievelijk samengestelde landbouwers en particuliere
groeperingen. Zich enkel baseren op KBO en RR volstaat dus niet. Het landbouwernummer is de unieke sleutel
waarmee een koppeling kan gemaakt worden met de perceelsgegevens.

41.

De huidige werkwijze is de volgende:

1)

Voor de VLIF aanvragen leveren de landbouwers de noodzakelijke bewijzen op papier.
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2)

Bij de overdrachten van NER in het kader van melkquotumoverdracht wordt door ALV dossiermatig per mail

de goedgekeurde attesten aan VLM overgemaakt.

42.

Op basis van de hierboven geanalyseerde elementen kan het gegeven worden beschouwd als relevant,

evenredig en niet buitensporig voor het doeleinde, vermeld in randnummer 27 e.v.

B.2.2. Bewaringstermijn van de gegevens

43.

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.

44.

Men vraagt de volgende bewaartermijnen:

45.

10 jaar voor NER:

De Ner-d’s zijn noodzakelijk om steun te kunnen toekennen voor de bouw van een stal of bij een vestigingsdossier.
Voor beide type dossiers is de VLIF-steun pas definitief verworven indien gedurende 10 jaar aan de VLIFvoorwaarden is voldaan. Gedurende deze 10 jaar moet de landbouwer dus over voldoende Ner-d’s beschikken om
zijn VLIF-steun te kunnen behouden.

46.

5 jaar voor gegevens contracten beheerovereenkomsten (BO) :

De BO’s zijn noodzakelijk om de VLIF-steun voor specifieke machines voor landschapsbeheer of voor directe inzaai te
kunnen verantwoorden. Deze VLIF-steun voor machines is pas definitief verworven indien gedurende 5 jaar is
voldaan aan de VLIF-voorwaarden.

47.

0,5 jaar voor melkquotum

Het gegeven is dossier specifiek en een wettelijke voorwaarde om de overdracht van NER-D zonder inhouding van
25% toe te passen. Door de gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitanten, exploitaties en
landbouwgronden, is het voldoende om via het unieke landbouwernummer, alle overige uitwisselingen exact te
koppelen .

48.

De VTC kan akkoord gaan met deze bewaartermijnen.
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B.2.3. Frequentie van de toegang

49.

De gegevens worden permanent opgevraagd:

NER gegevens en melkquotumgegevens worden op dossierbasis opgevraagd zodat de gegevens op ad hoc basis
uitgewisseld worden op het moment dat het dossier wordt aangeboden ter beoordeling.

50.

De VTC kan akkoord gaan met de gevraagde frequentie.

B.2.4. Duur van de machtiging

51.

NER

De machtiging wordt gevraagd voor onbepaalde duur:
-

Sommige uitwisselingen vloeien voort uit wettelijke bepalingen permanent van aard

-

Om te voldoen aan de nationale en Europese verplichtingen en ter ondersteuning van het

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. De taken van ALV als betaalorgaan voor het GBCS (Gemeenschappelijk
Beheers- en Controle Systeem) zijn niet beperkt in de tijd.

52.

BO

De machtiging wordt opgevraagd voor onbepaalde duur:
Het bestaan en subsidiëren van de beheerovereenkomsten worden beschreven in de PDPO (Vlaams
programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling). Deze wordt om de 5 jaar opnieuw beoordeeld. Het nieuwe
PDPO III loopt tot 2018.

53.

Melkquotum

De machtiging wordt gevraagd tot 31 maart 2015 ( of bij uitstel van de afschaffing tot de datum waarop de
melkquotumregeling effectief ophoudt te bestaan).
Aangezien de Europese melkquotumregel ophoudt te bestaan ( normaal voorzien op 31 maart 2015) wordt de
machtiging gevraagd voor de periode waarin de melkquotumregeling nog van toepassing is.

54.

De VTC gaat akkoord met deze duur.

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

55.

Men vraagt de mededeling van de gegevens aan volgende interne gebruikers.

- Dossierbehandelaars (ingenieurs, medewerkers) bij ALV die de subsidievoorwaarden moeten nakijken.
- Dossierbehandelaars van de VLM die de bepalingen van het mestdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten nagaan:
Om de uitwisseling te realiseren zullen er 2 personen van de IT afdeling betrokken zijn.
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De dienst Dossierbehandeling zal de melkquotumgegevens raadplegen. Dit zijn in totaal 16 personen. In de praktijk
zullen er effectief 3 personen de info op regelmatige basis raadplegen.

56.

De medewerkers mogen enkel toegang krijgen voor het werkgebied en de taken waarvoor zij bevoegd zijn.

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

57.

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.

58.

De aanvraagformulieren zullen een formulering bevatten waaruit blijkt dat de gegevens ( NER en

melkquotum) zullen opgevraagd worden bij respectievelijk ALV of VLM.

59.

ALV zal na het goedkeuren van de machtiging deze uitwisseling opnemen op haar website met vermelding

van het doel en de gegevens die worden uitgewisseld.

60.

De VTC kan akkoord gaan met deze vormen van informatieverstrekking.

B.4. EXTERNE VERWERKERS EN DIENSTENINTEGRATOREN

61.

ALV noch VLM werken met een externe verwerker voor deze gegevensstromen.

62.

De VTC herinnert er aan dat ingeval er toch sprake zou zijn 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.

VTC/M/2013/27/AT
11

B.5. BEVEILIGING

63.

De VTC wijst de verantwoordelijke voor de verwerking op de verplichtingen van artikel 16 WVP en op de

richtsnoeren informatieveiligheid3.

64.

De gegevens zullen in de toekomst via webservice of via mini-epf4 (najaar 2013) worden uitgewisseld. Deze

uitwisseling zal verder worden uitgewerkt in de loop van het najaar.

65.

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.

66.

De VLM heeft een veiligheidsconsulent die geregistreerd is bij het sectoraal comité van het Rijksregister. Het

informatieveiligheidsbeleid van de VLM werd door de VTC onderzocht naar aanleiding van de beraadslaging VTC nr.
13/2011.

3

http://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/richtsnoeren_informatiebeveiliging_0.pdf
Het mini-epf is een tool die bestanden op een beveiligde manier (via SFTP) doorstuurt naar een partij en ook kan ophalen bij een
partij.

4
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IV.

67.

BESLUIT

De VTC machtigt VLM om de gevraagde persoonsgegevens mee te delen aan ALV en omgekeerd voor de

doeleinden, vermeld in randnummer 27, onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging.

68.

Voor wat betreft het melkquotum wordt de machtiging verleend tot 31 maart 2015 of bij uitstel van de

afschaffing tot de datum waarop de melkquotumregeling effectief ophoudt te bestaan.

69.

De VTC vraagt dat VLM en ALV haar tegen uiterlijk 31 oktober 2013 op de hoogte brengen van de manier

waarop de beveiliging van de mededeling van de gegevens zal gebeuren.

De Voorzitter,
Willem Debeuckelaere
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