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Betreft: aanvraag tot uitbreiding van de machtiging 23/2011 van 20 juli 2011 voor de 

mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het agentschap voor Landbouw en 

Visserij (ALV) aan het departement Landbouw en Visserij (DLV) in het kader van 

landbouwimpactstudie (LIS).  

 

 

 

I. ELEMENTEN VAN DE AANVRAAG 

 

A. WETTELIJKE, DECRETALE EN REGLEMENTAIRE GRONDSLAGEN 

 

1. De Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (hierna: "VTC"); 

 

2. Gelet op het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (hierna: “het 

e-govdecreet”), inzonderheid de artikelen 8 en 11;  

 

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

verwerking van persoonsgegevens (hierna "WVP"); 

 

4. Gelet op het Koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna “KB 13 

februari 2001”). 
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B. VERLOOP VAN HET ONDERZOEK 

 

5. Gelet op de aanvraag van het ALV en het DLV, ontvangen per brief op 16 mei 2014; 

 

6. Gelet op de evaluatie van de beveiliging van het ALV, ontvangen op 28 september 20101 en de evaluatie van 

de beveiliging van het DLV, ontvangen op 20 juni 20112; 

 

7. Gelet op de bespreking van het dossier op de vergadering van de VTC van 9 juli 2014; 

 

8. Beslist op 9 juli 2013, na beraadslaging, als volgt: 

 

 

II. ONDERWERP EN CONTEXT VAN DE AANVRAAG 

 

9. Aan het Departement Landbouw en Visserij (DLV) werd door de VTC bij machtiging nr. 23/2011 van 20 juli 

2011 toegang verleend tot gegevens van landbouwers van het Agentschap voor Landbouw en Visserij voor de 

uitvoering van haar wettelijk vastgestelde taken.  

 

10. Het gaat om volgende gegevens: 

- identificatiegegevens van landbouwers; 

- geografische percelenlaag; 

- pijler-I-gegevens1 

- veebeslag en diergegevens; 

- pijler-II-betalingen en Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)2; 

- gedetailleerde gegevens over exacte betalingen. 

 

11. De doeleinden waarvoor het DLV een machtiging heeft ontvangen zijn: 

1. Beleidsondersteunende taken; 

2. Opstellen van het landbouw- en visserijrapport (LARA); 

3. Beheer van het landbouwmonitoringsnetwerk; 

4. Participatie beleidsdomeinoverschrijdende processen die effect hebben op land- en tuinbouw; 

5. Gebruikswaardendaling; 

6. Advisering in het kader van ruimtelijke ordening; 

7. Voorlichtingsactiviteiten. 

 

                                                
1 Beraadslaging VTC nr. 04/2010. 

2 Beraadslaging VTC nr. 23/2011. 
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12. Voorliggende machtigingsaanvraag betreft een uitbreiding van de doeleinden 4 en 6, vermeld in 

randnummer 11: nl, de participatie van DLV bij beleidsdomeinoverschrijdende processen en de advisering door het 

DLV in het kader van de ruimtelijke ordening.  

 

 

III. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG 

 

13. Het onderzoek beperkt zich tot de punten die relevant zijn voor deze uitbreiding. De andere punten werden 

beoordeeld in de machtiging nr. 23/2011 van 20 juli 2011.  

 

A. FINALITEITSBEGINSEL 

 

14. 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.  

 

 

Doeleinde van de verdere verwerking:  

 

15. Voorliggende machtigingsaanvraag betreft een uitbreiding van de doeleinden 4 en 6, vermeld in 

randnummer 11: nl, de participatie van DLV bij beleidsdomeinoverschrijdende processen en de advisering door het 

DLV in het kader van de ruimtelijke ordening.  

 

16. Voor deze 2 doeleinden werd de Landbouwimpactstudie (LIS) ontwikkeld. De landbouwimpactstudie is een 

gebiedsgebonden computeranalyse. Ze is ontwikkeld om een snelle, transparante en objectieve inschatting te kunnen 

maken over de invloed van een project op het landbouwgebruik, de landbouwbedrijven en het agrarisch gebied. Ze 

geeft indicatief de impact van een gebiedsontwikkeling weer op de landbouw. LIS heeft 2 functionaliteiten: 

- LIS voorziet de mogelijkheid om op gebiedsniveau LIS pdf-rapporten te generen; 

- LIS voorziet ook de mogelijkheid om het getoond resultaat als kaartmateriaal ter beschikking te stellen als GIS laag 

of als viewer. Hiervoor zal het departement op het Vlaams platform een LIS loket laten openen. 

Aanvankelijk werd LIS dus ontwikkeld om de taken van het departement, vermeld in doeleinde 4 en doeleinde 6 van 

de machtiging nr. 2011/23 van 20 juli 2011 te vergemakkelijken. 

 

17. Het uitvoeren van de LIS is een waardevol instrument gebleken voor de beleidsondersteunende taak van 

DLV. Een uitbreiding van de bestaande machtiging wordt aldus gevraagd voor het uitvoeren van de LIS op het 

grondgebied van het Vlaams Gewest als algemene, permanente opdracht en niet enkel ad hoc voor een concreet 

proces, project of op adviesvraag, zoals al werd gemachtigd en vermeld in de randnummers 20 en 22 van de 

machtiging VTC nr. 23/2011 van 20 juli 2011.  

 

18. De beleidsondersteunende taak van DLV houdt de opvolging van een aantal processen in. Een belangrijke 

doelstelling hiervan is de nadelige effecten van een aantal processen inzake ruimte, wonen, natuur, milieu, energie 
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en klimaat op het functioneren van de Vlaamse land- en tuinbouwsector te beperken of te milderen door het inzetten 

van een instrument als de LIS.  

 

19. De vraag tot uitbreiding wordt mede ingegeven vanuit de vragen die DLV krijgt van gemeenten en 

provincies om over een LIS te kunnen beschikken in de aanloopfases van een bepaald project. Daarnaast beschikken 

gemeenten graag over een actuele beschrijving van hun grondgebied (los van een concreet project), voor landbouw 

blijkt de LIS daarvoor zeer geschikt. Door het ter beschikking stellen van de gegevens kan DLV proactief optreden in 

projecten en processen die een impact hebben op de aanwezige landbouwstructuur.  

 

20. De VTC is van oordeel dat de doeleinden in randnummers 15-17 welbepaald en uitdrukkelijk omschreven 

zijn in de zin van artikel 4, §1, 2°, WVP.  

 

IV. BESLUIT 

 

21. De VTC machtigt het DLV om de persoonsgegevens van landbouwers, zoals vermeld in machtiging VTC nr. 

23/2011 van 20 juli 2011, te verkrijgen van het ALV voor de bijkomende doeleinden, vermeld in de randnummers 15-

17. 

 

22. De VTC bepaalt dat de voorwaarden uit de machtiging nr. 23/2011 van 20 juli 2011 eveneens gelden voor 

deze bijkomende doeleinden. 

 

 

 

 

Voor de voorzitter, afwezig  

 

Frank Robben 


