Vlaamse Toezichtcommissie voor het
elektronische bestuurlijke gegevensverkeer

Beraadslaging VTC nr. 15/2014
van 14 mei 2014

Betreft: Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door
het

agentschap

voor

Landbouw

en

Visserij

(ALV)

aan

de

gemeente

Anzegem

voor

informatieverstrekking in het kader van afvalverwerking en subsidies, en voor informatieverstrekking
bij rampen, voor de opmaak van het gemeentelijk rampenplan en het gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan (RUP)

I.

ELEMENTEN VAN DE AANVRAAG

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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VERLOOP VAN HET ONDERZOEK

6.

Gelet op de aanvraag van de gemeente Anzegem enerzijds en van ALV anderzijds, ontvangen op 2 mei

2014;

7.

Gelet op de evaluatie van de beveiliging van ALV, ontvangen op 28 september 20101;

8.

Gelet op de bijkomende informatie opgevraagd bij en bezorgd door de gemeente Anzegem en ALV, bij

diverse mails;

9.

Gelet op de bespreking van het dossier op de vergadering van de VTC van 14 mei 2014;

10.

Beslist als volgt:

II.

ONDERWERP EN CONTEXT VAN DE AANVRAAG

11.

Het is de wettelijke en reglementaire taak van een gemeente om haar burgers zo goed mogelijk te helpen,

en zo tot een leefbare samenleving te komen. Bepaalde aangelegenheden belangen slechts bepaalde groepen van
burgers aan. Zo is het nodig dat landbouwers binnen de gemeente voor bepaalde relevante aangelegenheden apart
kunnen gecontacteerd, en geïnformeerd of geraadpleegd worden.

12.

De gemeente Anzegem wenst de landbouwers binnen haar gemeente te kunnen contacteren om hen:

•

te informeren over gemeentelijke beslissingen inzake afvalverwerking en over gemeentelijke subsidies

•

in te lichten en te informeren over rampspoedige gebeurtenissen, catastrofen of schadegevallen die hen,
gelet op hun bezigheden, rechtstreeks en onmiddellijk aanbelangen, en hen te raadplegen bij de opmaak
van het gemeentelijk rampenplan

•

13.

te raadplegen bij de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)

Daarom is het nodig dat de gemeente Anzegem beschikt over een up-to-date lijst van de landbouwers.

Hiertoe wenst de gemeente Anzegem identificatie- en contactgegevens te verkrijgen van het ALV.

1

VTC/04/2010; VTC/23/2011.
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III.

ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG

A. ONTVANKELIJKHEID

14.

Het betreft de identificatie- en contactgegevens van landbouwers gevestigd in de gemeente Anzegem, en

gegevens over hun bedrijf (zie onder B.2.1. voor een volledig overzicht van de gegevens). Deze gegevens zullen niet
altijd persoonsgegevens in de zin van artikel 1, § 1, WVP daar zij soms louter informatie over rechtspersonen
bevatten (ondernemingsnummer). Er kan echter niet worden ontkend dat deze gegevens in veel gevallen
(onrechtstreeks) in verband kunnen gebracht worden met natuurlijke personen (met name de landbouwers, eigenaar
van een landbouwbedrijf), waardoor zij toch als “persoonsgegevens” kunnen gekwalificeerd worden.

15.

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.

16.

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

toepassing2.

17.

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

18.

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

2

Art. 3, §1 WVP.
Het begrip ‘instantie’ wordt gedefinieerd in artikel 2, 10°, van het decreet als: “een instantie, vermeld in artikel 4, §1, van het
decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur”.
Art. 4. § 1. Dit decreet is van toepassing op de volgende instanties :
1° het Vlaams Parlement en de eraan verbonden instellingen;
2° de diensten, instellingen en rechtspersonen die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest;
3° de gemeenten en de districten;
4° de provincies;
5° de andere gemeentelijke en provinciale instellingen, met inbegrip van de verenigingen zonder winstoogmerk waarin één of meer
gemeenten of de provincies minstens de helft van de stemmen in één van de beheersorganen heeft of de helft van de financiering
voor haar rekening neemt;
6° de verenigingen van provincies en gemeenten, bedoeld in de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales, en de
samenwerkingsvormen zoals geregeld in het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
7° de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, hierna O.C.M.W.'s te noemen, en de verenigingen, bedoeld in hoofdstuk 12
van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende O.C.M.W.'s;
8° de polders, bedoeld in de wet van 3 juni 1957 betreffende de polders, en de wateringen, bedoeld in de wet van 5 juli 1956
betreffende de wateringen;
9° de kerkfabrieken en de instellingen die belast zijn met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten;
10° alle andere instanties binnen het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap.

3
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het beleidsdomein Landbouw en Visserij. Het Agentschap Landbouw en Visserij is dus een instantie, vermeld in
artikel 4, §1, 2°, decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en valt dus onder het
toepassingsgebied van artikel 8 van het E-govdecreet.

19.

De VTC is derhalve bevoegd om voorliggende machtigingsaanvraag te behandelen.

B. TEN GRONDE

B.1. FINALITEITSBEGINSEL

20.

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:

21.

Het ALV is bij besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2007 houdende de 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 ALV
organiseert hiertoe een jaarlijkse verzamelvraag bij alle landbouwers in Vlaanderen.

22.

Het ALV vraagt jaarlijks via de verzamelvraag alle gegevens over percelen op bij de landbouwers
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 landbouwteelten of gebruik van compost;

•

het aanvragen van vergoeding natuur, van uitbetaling voor sommige agromilieumaatregelen of de

inkomenscompensatie en de onderhoudssubsidie van beboste gronden;
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•

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;
•

23.

het melden van overdrachten van gebruik van percelen.

De opdrachten van ALV werden reeds onderzocht in de machtiging VTC/05/2010.

Doeleinde van de verdere verwerking:

24.

Het ter beschikking stellen van de persoonsgegevens wordt gevraagd in het kader van de uitoefening van

de wettelijke en reglementaire taken van de gemeente Anzegem.

Opdracht 1: informeren over gemeentelijke beslissingen inzake afvalverwerking en over
gemeentelijke subsidies

25.

Bijvoorbeeld: landbouwers gebruiken veel landbouwfolie en rubberbanden (auto’s, tractoren). Ingevolge een

gemeenteraadsbeslissing mogen landbouwers deze folie gratis inleveren (in de periode 2014-2019). Sinds november
2012 kunnen landbouwers bij OVAM een subsidieaanvraag indienen voor de inzameling en verwerking van hun
silobanden.

Opdracht 2:

inlichten

en informeren over

rampspoedige

gebeurtenissen,

catastrofen

of

schadegevallen die hen, gelet op hun bezigheden, rechtstreeks en onmiddellijk aanbelangen en
hen raadplegen bij de opmaak van het gemeentelijk rampenplan

26.

Overeenkomstig artikel 2ter, §1 Wet 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming, stelt de

burgemeester in elke gemeente een algemeen rampenplan op voor hulpverlening op dat de te treffen maatregelen
en de organisatie van de hulpverlening bevat in geval van rampspoedige gebeurtenissen, catastrofen of
schadegevallen. Overeenkomstig artikel 2ter, §3, lid 1 van dezelfde wet, kunnen deze algemene rampenplannen
worden aangevuld met bijkomende specifieke bepalingen over bijzondere risico's. Artikel 26 KB 16 februari 2006
betreffende de nood- en interventieplannen (BS 15 maart 2006) bevat een lijst met de minimale inhoud van het
nood- en interventieplan. Zo bevat dit plan onder meer een inventaris van de risico’s (1°, b)), de aan te wenden
communicatiemiddelen en het aan te wenden communicatieschema (3°), de modaliteiten inzake afkondiging,
opdeling en opschaling van de fasen (4°), de van de informatieverstrekking aan de bevolking en aan de getroffenen
(6°). Artikel 27, §1 van hetzelfde KB bevat een lijst met de minimale inhoud van een bijzonder nood- en
interventieplan. Zo bevat dit plan onder meer een beschrijving van het betrokken risico en het bepalen van de
noodplanningszone (1°), de gegevens van de personen die specifiek betrokken zijn bij het risico (3°), de
ongevallenscenario's en de interventieprocedures voor elk scenario (4°).
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27.

Gelet op hun bezigheid, is het voor landbouwers van belang dat zij onmiddellijk ingelicht worden wanneer

bepaalde rampspoedige gebeurtenissen, catastrofen of schadegevallen gebeuren, zoals een pandemie of
elektriciteitsschade. Deze kunnen immers een grotere impact hebben op landbouwers. Daarbij is het de taak van de
gemeente om hen verder te informeren, bijvoorbeeld over de aanpak om wildschade te beperken, het opstellen van
de nodige aangiftes.

28.

Bij de opmaak van het gemeentelijk rampenplan overeenkomstig bovenstaande bepalingen, is kennis van de

feitelijke landbouwtoestand nodig, en vormt deze een meerwaarde bij de inschatting van de risico’s en de te
ondernemen acties. Daarbij kunnen rampspoedige gebeurtenissen, catastrofen of schadegevallen, of bepaalde ervan,
op landbouwers een grotere impact hebben. Het is dan ook nodig dat de gemeente de landbouwers kan raadplegen
bij de opmaak van het gemeentelijk rampenplan.

Opdracht 3: raadplegen bij de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)

29.

Bij de opmaak van het gemeentelijk RUP overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is kennis

van de feitelijke landbouwtoestand nodig, en vormt deze een meerwaarde. Immers, deze plannen bevatten een
aanduiding van categorieën van gebieden, zoals landbouw. De relevante bepalingen uit de Codex Ruimtelijke
Ordening zijn de volgende:
Art. 2.2.13. §1: “Het college van burgemeester en schepenen is belast met het opmaken van gemeentelijke

ruimtelijke uitvoeringsplannen en neemt de nodige maatregelen tot opmaak.”
Art. 1.3.3, § 1: “Er wordt een adviesraad voor ruimtelijke ordening opgericht op het niveau van de gemeente,

hierna de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening te noemen.”
Art. 1.3.3, §3, lid 4: “De gemeenteraad beslist welke maatschappelijke geledingen binnen de gemeente worden

opgeroepen om één of meerdere vertegenwoordigers voor te dragen als lid van de gemeentelijke commissie
voor ruimtelijke ordening. De maatschappelijke geledingen die een lid voordragen, dragen tevens een
plaatsvervanger voor.”
Art. 1.3.3, § 7: “De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening kan, voor het onderzoeken van

bijzondere vraagstukken, een beroep doen op externe deskundigen en werkgroepen oprichten onder de
voorwaarden, bepaald in het huishoudelijke reglement.”
30.

De VTC is van oordeel dat de doeleinden in randnummer 24 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.

De gemeente Anzegem heeft de gegevens nodig om de landbouwers te kunnen identificeren en contacteren

voor de doeleinden vermeld in randnummers 24 e.v. Men kan stellen dat het tot de redelijke verwachtingen behoort
van de betrokken landbouwers dat hun persoonsgegevens voor deze doeleinden, waarvan de uitvoering in hun
belang is, kunnen opgevraagd worden bij de dienst van de Vlaamse overheid die belast is met uitvoeren van
maatregelen op Europees en Vlaams niveau voor de landbouw, nl. het ALV (met opdracht als hierboven in
randnummer 21 e.v. omschreven).

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 deze regeling werd reeds vermeld in de vorige paragrafen. Binnen de hierboven

aangehaalde perken, zijn de toekomstige doelen rechtmatig te noemen.

36.

Niettemin moet ook 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.).

B.2. PROPORTIONALITEITSBEGINSEL

B.2.1. Aard van de gegevens

37.

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.

38.

De gemeente Anzegem vraagt de mededeling van de volgende gegevens van de landbouwers binnen haar

gemeente:
Identificatie-

en

contactgegevens

landbouwers
-

naam

-

adres

-

telefoonnummer (GSM)

-

e-mailadres

-

ondernemingsnummer

van

de

Landbouwers moeten geïdentificeerd kunnen
worden voor bovenstaande opdrachten.
Naam, adres, telefoonnummer (GSM) en emailadres zijn nodig om een vlotte
communicatie te voeren.
Het ondernemingsnummer is nodig met
betrekking tot bepaalde aspecten van
opdrachten 2 en 3 om iedere landbouwer
uniek te kunnen identificeren.
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39.

De bedoeling is inderdaad om de landbouwers te kunnen contacteren met het oog op opdrachten 1 t.e.m. 3.

De gewenste of aangewezen manier van contactname verschilt echter naargelang de opdracht.

40.

Zo is het proportioneel dat de gemeente Anzegem voor het doeleinde van inlichten en informeren van

opdracht 2 beschikt over het telefoonnummer (GSM) van de landbouwer om deze te kunnen gebruiken wanneer zich
rampspoedige gebeurtenissen, catastrofen of schadegevallen voordoen. Voor de doeleinden van opdrachten 1 en 3,
en de raadpleging van opdracht 2 kan het proportioneel zijn dat de gemeente Anzegem beschikt over het
telefoonnummer (GSM) van de landbouwer, maar dit moet steeds concreet beoordeeld worden. Voor deze
doeleinden moet de gemeente Anzegem steeds de afweging maken of het nodig is om de landbouwers te
contacteren via telefoon (GSM).

41.

Rekening houdend met dit voorbehoud, is het aanvaardbaar dat de gemeente Anzegem beschikt over deze

identificatiegegevens.

42.

Om de landbouwer te identificeren wordt onder meer gebruik gemaakt van het ondernemingsnummer. In

principe is het sectoraal comité KBO van de CBPL bevoegd voor KBO-gegevens, maar het betreft hier conform artikel
17 van de wet van 16 januari 2003 een gegeven dat openbaar is en waarvan de mededeling niet moet gemachtigd
worden door dat sectoraal comité.

43.

Momenteel worden voor bovenstaande opdrachten verouderde lijsten van de landbouwtelling gebruikt. Het

gevolg hiervan is dat niet alle landbouwers gecontacteerd kunnen worden, en dat de gemeente Anzegem ook
overleden of niet langer actieve landbouwers contacteert.

44.

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

evenredig en niet buitensporig voor de doeleinden, vermeld in randnummer 24 e.v.

B.2.2. Bewaringstermijn van de gegevens

45.

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.

46.

De gemeente Anzegem vraagt om de gegevens een jaar te mogen bewaren, aangezien er enkel nood is aan

actuele gegevens.

47.

De VTC kan akkoord gaan met deze bewaartermijn, en vraagt dat de gegevens na een jaar vernietigd

worden.
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B.2.3. Frequentie van de toegang

48.

Men vraagt de gegevens periodiek op.

49.

Per jaar zouden de landbouwers 1 tot 2 keer worden gecontacteerd. De gewenste of aangewezen frequentie

van contactname verschilt echter naargelang de opdracht.

50.

Voor de doeleinden van opdracht 1, worden de landbouwers best periodiek gecontacteerd mits er een

nieuwigheid is waarop zij beroep kunnen doen. Voor de doeleinden van opdracht 3, en de raadpleging van opdracht
2 kunnen de landbouwers maar gecontacteerd worden zodra er een vernieuwing van het desbetreffende plan op til
is. Voor het doeleinde van inlichting van opdracht 2, kan moeilijk een frequentie worden bepaald. De landbouwers
kunnen gecontacteerd worden wanneer nodig in de urgente situaties.

51.

Rekening houdend met het voorgaande, gaat de VTC akkoord met deze frequentie.

B.2.4. Duur van de machtiging

52.

De mededeling van de gegevens wordt gevraagd voor onbepaalde duur.

53.

De VTC kan akkoord gaan met deze duur.

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

54.

De gevraagde elektronische gegevens zullen enkel worden gebruikt door interne gebruikers, met name de

milieuambtenaar, noodplanningsambtenaar en stedenbouwkundig ambtenaar in opdracht van het college van
burgemeester en schepenen.

55.

De gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

56.

Er moet voor gezorgd worden dat de toegang tot de gegevens maar kan voor de taken en het werkgebied

waar iedere betrokkene voor bevoegd is, en in het kader van de doeleinden.
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B.3. TRANSPARANTIEBEGINSEL
(artikelen 4, §1, 1°, en 9 tot 15bis, WVP)

57.

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

persoonsgegevens worden gebruikt.

58.

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.

59.

De aanvragers geven aan dat de gemeente Anzegem, wanneer zij een communicatie naar de landbouwers

verstuurt, zal vermelden dat de gegevens werden opgevraagd bij het ALV op basis van huidige machtiging. ALV zal
de machtiging opnemen op haar website, zodat de landbouwers kunnen nalezen welke gegevens er exact zullen
worden uitgewisseld.

60.

De vermeldingen moeten alle informatie bevatten zoals vermeld in artikel 9.

B.4. EXTERNE VERWERKERS EN DIENSTENINTEGRATOREN

61.

Er werden geen externe verwerkers opgegeven.

62.

De gevraagde gegevensstroom verloopt niet via een dienstenintegrator. De tussenkomst van een

dienstenintegrator kan hier onvoldoende meerwaarde bieden.

B.5. BEVEILIGING

63.

Het veiligheidsbeginsel voor de verwerking 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.

64.

ALV maakt gebruik van een tool voor de overdracht van grotere bestanden. Deze draait op de servers van

ALV. Er moet steeds één mailadres van landbouw en Visserij bij betrokken zijn en de files blijven 14 dagen ter
beschikking. Daarna worden deze verwijderd. De bestemmeling is een e-mail adres waarnaar apart een link en een
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wachtwoord wordt gestuurd en die dan op deze site (beveiligde https omgeving) de bestanden kan gaan afhalen. De
bestanden met persoonsgegevens worden nogmaals versleuteld en daarvoor wordt nog een apart wachtwoord
verstuurd.

B.5.1. Op het niveau van de aanvrager

65.

De gemeente Anzegem beschikt op dit moment niet over een veiligheidsconsulent. De gemeente geeft aan

dat de aanstelling van een veiligheidsconsulent in onderzoek is, om te worden uitgevoerd op regionaal niveau, via de
intercommunale Leiedal. Concrete data zijn evenwel niet bekend. Nochtans bestaat de verplichting voor de
gemeenten om een veiligheidsconsulent aan te stellen reeds enige tijd.

66.

Overeenkomstig

artikel

9

e-govdecreet,

moet

de

gemeente

Anzegem

beschikken

over

een

veiligheidsconsulent om gebruik te kunnen maken van deze machtiging. Deze wordt pas aangesteld na gunstig
advies van de VTC.

67.

In de machtigingsaanvraag verwijst de gemeente Anzegem naar de Beraadslaging RR nr 13/2013 van 13

februari 2013 (Aanvraag van de VVSG ten behoeve van de gemeenten om toegang te krijgen tot de
informatiegegevens van het Rijksregister met het oog op de uitvoering van de aan hen toevertrouwde taken), om
aan te tonen dat de gemeente reeds gegevens zou verstrekt hebben over de beveiliging van persoonsgegevens in
het informatiesysteem. Nochtans staat de gemeente Anzegem bij deze beraadslaging niet vermeld als “begunstigde”
gemeente.

68.

De veiligheidsconsulent van de gemeente Anzegem moet na zijn aanstelling een veiligheidsplan uitwerken.

Dit plan houdt rekening met de verplichtingen inzake beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevensverwerking van
artikelen 16 en 17 WVP en moet in de praktijk omgezet worden zodat de gegevensverwerkingen die uitgevoerd
worden met het oog op de voormelde doeleinden zowel op organisatorisch als op technisch gebied adequaat
beveiligd worden.

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

69.

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

persoonlijke levenssfeer door het sectoraal comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid.

70.

Het veiligheidsbeleid van het ALV werd gescreend ingediend door het Sectoraal Comité van de Sociale

Zekerheid en van de Gezondheid, Afdeling Sociale Zekerheid naar aanleiding van de machtiging nr. 08/009 van 5
februari 2008 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens aan het ALV.
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IV.

71.

BESLUIT

De VTC machtigt ALV om de gevraagde persoonsgegevens mee te delen aan de gemeente Anzegem, voor

de doeleinden, vermeld vanaf randnummer 24, en onder de voorwaarden vermeld in deze machtiging. De machtiging
zal

derhalve slechts uitwerking krijgen nadat de VTC een

bevestiging van

de aanstelling van

een

informatieveiligheidsconsulent na gunstig advies van de VTC heeft ontvangen.

72.

Uiterlijk binnen 1 jaar na de aanstelling van de veiligheidsconsulent bezorgt de gemeente het

informatieveiligheidsplan van de gemeente aan de VTC.

De Voorzitter,
Willem Debeuckelaere
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