Vlaamse Toezichtcommissie voor het
elektronische bestuurlijke
gegevensverkeer
Beraadslaging VTC nr. 27/2015 van
29 juli 2015

Betreft: mededeling van persoonsgegevens van landbouwers van het departement
Landbouw en Visserij aan de afdeling Milieu-inspectie van het departement Leefmilieu,
Natuur en Energie (LNE) in het kader van de inspectie van koelinstallaties.

I.

ELEMENTEN VAN DE AANVRAAG

WETTELIJKE, DECRETALE EN REGLEMENTAIRE GRONDSLAGEN
1.

De Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (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 13
februari 2001”);

VERLOOP VAN HET ONDERZOEK
6.

Gelet op de aanvraag van het departement Landbouw en Visserij (departement LV) enerzijds en van het

departement LNE anderzijds, ontvangen op 22 juni 2015;
7.

Gelet op de evaluatie van de beveiliging van het departement Landbouw en Visserij en het agentschap voor

Landbouw en Visserij, ontvangen op 22 juni 2015;
8.

Gelet op de evaluatie van de beveiliging van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie, van 8 juni

2015 ontvangen op 22 juni 2015;
9.

Beslist op 29 juli 2015, na beraadslaging, als volgt:

II.

ONDERWERP EN CONTEXT VAN DE AANVRAAG

10.

De afdeling Milieu-inspectie van het Departement Leefmilieu Natuur en Energie

(http://www.lne.be/themas/handhaving/afdeling-milieu-inspectie) is een handhavingsentiteit. Haar opdracht is de
handhaving van de milieuhygiënewetgeving. Om die taak te vervullen, zijn er een aantal kernactiviteiten die op een
georganiseerde manier moeten worden uitgevoerd. Haar belangrijkste doelgroep zijn de klasse 1- hinderlijke
inrichtingen, haar belangrijkste doelstelling is het verbeteren van de leefmilieukwaliteit.
11.

12.

De algemene taken en bevoegdheden van de afdeling Milieu-inspectie zijn:
-

toezicht uitoefenen op de hinderlijke inrichtingen in het kader van het Milieuhandhavingsdecreet;

-

toezicht houden op zware risicobedrijven;

-

toezicht uitoefenen op afvaltransporten.
Voor de uitvoering van deze kernactiviteiten put de afdeling Milieu-inspectie haar bevoegdheden uit artikel

21 van het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende
algemene bepalingen inzake milieubeleid van 12 december 2008.
13.

De toezichthouders, vermeld in artikel 12, 1°, oefenen het toezicht uit op de toepassing van :

1° titel III, titel IV en titel XV van het decreet;
2° de wet Luchtverontreiniging;
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3° de wet Oppervlaktewateren;
4° de wet Geluidshinder;
4°/1 de wet betreffende de schadelijke effecten en de hinder van niet-ioniserende stralingen, infrasonen en
ultrasonen;
5° het Materialendecreet;
6° het Grondwaterdecreet;
7° het Milieuvergunningendecreet;
8° de uitvoeringsbesluiten van de wetten en decreten, vermeld in punt 1° tot en met 7°;
9° Verordening (EG) nr. 1005/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de
ozonlaagafbrekende stoffen;
…
13° verordening (EG) nr. 842/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 inzake bepaalde
gefluoreerde broeikasgassen;
…
14.

Deze aanvraag tot gegevensuitwisseling heeft betrekking op de verordeningen vermeld onder 9° en 13° en

de bijhorende Vlarem regelgeving (in het bijzonder artikel 5.16.3.3. van titel II van het Vlarem rond koelinstallaties).
15.

Op te merken valt dat Verordening (EG) nr. 842/2006 met ingang van 1 januari 2015 vervangen werd door

Verordening 517/2014 “betreffende gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van Verordening (EG) nr.
842/2006”.
16.

Meer specifiek wil de afdeling Milieu-inspectie een lijst met fruitteeltbedrijven, sierteeltbedrijven en

groentenbedrijven in Vlaanderen opvragen bij het Departement Landbouw en Visserij. Deze bedrijven beschikken in
veel gevallen over grote koelinstallaties die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten. Het
gaat vaak om eenmansbedrijven.
17.

De organisatie van de afdeling Milieu-inspectie is opgebouwd uit een dubbele structuur: een klassieke

verticale structuur met daarnaast ook een horizontale structuur die opgezet is in de vorm van werkgroepen per
milieucompartiment. In deze aanvraag betreft het de werkgroep ozonafbrekende stoffen en gefluoreerde
broeikasgassen.

III.

ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG

A. ONTVANKELIJKHEID
18.

Het betreft de gegevens van landbouwers zoals naam, adres en contactgegevens samen met

perceelsgegevens (zie onder B.2.1. voor een volledig overzicht van de gegevens).
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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.
19.

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.
20.

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

toepassing1.
21.

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
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 van de landbouwers worden opgevraagd bij het departement Landbouw en Visserij3.

Het departement LV behoort tot het beleidsdomein Landbouw en Visserij dat bevoegd is voor het landbouwbeleid en
de zeevisserij. Het departement LV werd opgericht door het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met
betrekking organisatie van de Vlaamse administratie. Het departement LV 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 e-govdecreet.
23.

1

De VTC is derhalve bevoegd om voorliggende machtigingsaanvraag te behandelen.

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;
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

De gegevens werden tot 2015 door het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) opgevraagd en beheerd, maar sinds januari
2015 werd het ALV geïntegreerd in het Departement Landbouw en Visserij (DLV).
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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.
25.

Zoals onder randnummer 18 omschreven zijn bepaalde gegevens persoonsgegevens. 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 onverenigbaar is met die
doeleinden. Hierbij wordt rekening gehouden met alle relevante factoren, met name de redelijke verwachtingen van
de betrokkene en met de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen. De VTC onderzoekt hierna de
verschillende aspecten van dit finaliteitsbeginsel.

Oorspronkelijk doeleinde van de gegevensverwerking:
26.

Het opvragen van de identificatiegegevens van de landbouwers en niet-landbouwers door het departement

LV wordt beschreven als volgt: een landbouwer is een persoon, een onderneming of een groepering van personen of
ondernemingen, die een landbouwactiviteit uitoefent.
27.

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 departement LV
identificeert, behoren bijgevolg uit een uiteenlopende groep. 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 Departement LV;



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;
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Identificeren van de landbouwer die steun aanvraagt voor genetische diversiteit bij het Departement 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).

28.

Het registreren van de Vlaamse percelen in de verzamelaanvraag is noodzakelijk om volgende redenen:

1.

Om de aanvraag tot toekenning van betalingsrechten kenbaar te maken (enkel in 2015 mogelijk)

2.

Om percelen aan te geven in het kader van de aanvraag van basisbetaling en de vergroeningspremie;

3.

Om de premie ‘Jonge landbouwer’ aan te vragen;

4.

Om aan de aangifteplicht bij de Mestbank te voldoen;

5.

Om de derogatieaanvraag te vervolledigen (onder voorbehoud in 2015);

6.

Om de uitbetaling voor lopende agromilieumaatregelen (in het kader van de Vlaamse Programma voor
Plattelandsontwikkeling (PDPO II) en het nieuwe PDPO III ) aan te vragen;

7.

Om de percelen waarop bepaalde beheerovereenkomsten met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) zijn
gesloten aan te geven;

8.

Om nieuwe vijfjarige verbintenissen voor de hectaresteun voor de biologische productiemethode aan te gaan;

9.

Om percelen voor biocertificering aan te geven;

10. Om gedeeltelijke terugbetaling van de controlekosten voor de biologische productiemethode aan te vragen;
11. Om uitbetaling van de inkomenscompensatie en de onderhoudssubsidie voor bebossing van landbouwgronden
aan te vragen;
12. Om de aanplantsubsidie voor boslandbouwsystemen (agroforestry) van de goedgekeurde inschrijvingen aan te
vragen;
13. Om de nateelten waarvoor steun wordt aangevraagd bij een erkende producentenorganisatie in het kader van
de Gemeenschappelijke Marktordening (GMO) Groenten en Fruit aan te geven;
14. Om aan de voorwaarden om steun aan te vragen voor de gekoppelde premies te voldoen;
15. Om overdrachten van perceelsgebruik te melden;
16. Om alle landbouwpercelen die in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in gebruik zijn aan te geven;
17. Om de uitbetaling van Waalse betalingsrechten voor Vlaamse interregionale landbouwers aan te vragen ook al
hebben zij geen percelen in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
18. Om een perceel hennep aan te geven ook al is deze oppervlakte kleiner dan 2 ha
19.

Om teelten aan te melden die bestemd zijn om officieel goedgekeurd te worden voor zaaizaadproductie.

Doeleinde van de latere verwerking:
29.

Het doel van de persoonsgegevens is een lijst te genereren van fruitteeltbedrijven, sierteeltbedrijven en

groentenbedrijven Vlaanderen. Uit deze lijst kunnen jaarlijks een aantal bedrijven geselecteerd worden voor controle
van de koelinstallaties aanwezig in het bedrijf.
30.

De uitstoot van ozonafbrekende stoffen veroorzaakt aantasting van de ozonlaag. De belangrijkste

ozonafbrekende stoffen zijn chloor- en broomhoudende verbindingen zoals chloorfluorkoolstoffen (CFK’s),
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chloorfluorkoolwater-stoffen (HCFK’s), halonen, methylbromide (CH3Br) en tetrachloorkoolstof (CCl4), die in
verschillende toepassingen worden gebruikt.
31.

Verordening (EG) 1005/2009 bevat afbouwschema's en verboden voor de productie, het op de markt

brengen en het gebruiken van ozonafbrekende stoffen, en verplicht de lidstaten tot een inspectieprogramma gericht
op deze thematiek. De afdeling Milieu-inspectie spitst de controles toe op de koelinstallaties.
32.

Daarvoor is sinds 1 januari 2015 de zogenaamde ‘F-gas’-verordening van toepassing met verstrengde

normen voor het gebruik van koelmiddelen en de frequentie van lekcontroles. F-gas staat daarbij voor gefluoreerd
broeikasgas.
Bij een inspectie van de koelinstallaties moet een controle van de logboeken duidelijkheid verschaffen over de
historiek van specifieke installaties, hun relatieve lekverlies, verplichte lekdichtheidscontroles en certificaten en zal
met de hulp van een koeltechnicus de installatie op koelgaslekken getest worden.
33.

De VTC is van oordeel dat het doeleinde welbepaald en uitdrukkelijk omschreven is in de zin van artikel 4,

§1, 2°, WVP.
34.

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

geplande verwerkingen, mogelijk 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.
35.

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
36.

Aangezien de gegevens van de landbouwers opgevraagd werden in het kader van de eenmalige

perceelsregistratie, kan men stellen dat het tot de redelijke verwachtingen behoort van de betrokkenen dat hun
identificatiegegevens en perceelsgegevens ook door de milieu-inspectie kunnen opgevraagd worden bij de dienst van
de Vlaamse overheid die belast is met de registratie van de landbouwers, nl. het departement LV.
37.

Op zich is het doel dus een gerechtvaardigd doel, er moet echter wel 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.5.).
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B.2. PROPORTIONALITEITSBEGINSEL

B.2.1. Aard van de gegevens
38.

Milieu-inspectie heeft nood aan volgende gegevens van landbouwers:

Identificatiegegevens van de fruitteeltbedrijven,
sierteeltbedrijven en groentenbedrijven
-

Naam
Adres
Telefoonnummer en gsmnummer
E-mailadres
Adres exploitatie
exploitatienummer

Perceelsgegevens van de sierteelt, fruitteelt- en
groentenbedrijven in Vlaanderen
teelt;
oppervlakte;
39.

Deze gegevens zijn noodzakelijk aangezien bedrijven
in
deze
sectoren
vaak
beschikken
over
koelinstallaties op ozonafbrekende stoffen of
gefluoreerde broeikasgassen.

De indicatie van de specifieke teelt en oppervlakte
laat toe de inspecties bij voorkeur uit te voeren bij
de bedrijven met de grootste koelinstallaties.

Momenteel is er geen overzicht beschikbaar van fruitteeltbedrijven, sierteeltbedrijven en groentenbedrijven

in Vlaanderen. Daardoor kunnen niet de vereiste inspecties uitgevoerd te worden en dreigen wantoestanden
jarenlang ongestraft te blijven bestaan.
40.

Op basis van de hierboven geanalyseerde elementen kunnen de gegevens, onder de hierboven vermelde

voorwaarden worden beschouwd als toereikend, terzake dienend en niet overmatig voor de doeleinden, vermeld in
deze beraadslaging.

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.

De bewaringstermijn van de gegevens is beperkt tot 1 jaar met een jaarlijkse update. Jaarlijks zal een

nieuwe lijst met de meest actuele gegevens opgevraagd worden bij het Departement Landbouw & Visserij. Op dat
moment zal een bedrijf dat niet meer actief is in de sector verwijderd worden uit de lijst.
43.

De VTC gaat akkoord met deze bewaringstermijn.
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B.2.3. Frequentie van de toegang
44.

De gegevens zullen jaarlijks opgevraagd worden bij het departement LV zodat de lijst met bedrijven actief in

de sector steeds up-to-date is. Deze gegevens zullen jaarlijks voor 1 september aangereikt worden zodat deze
gebruikt kunnen worden bij het opstellen van het milieu-inspectieplan van de afdeling Milieu-inspectie. De
inspectieacties rond koelinstallaties worden jaarlijks opgenomen in het milieu-inspectieplan.
45.

De VTC gaat akkoord met de frequentie

B.2.4. Duur van de machtiging
46.

De machtiging wordt gevraagd voor onbepaalde duur.

Lekverliezen van gassen die een sterk broeikaseffect of ozonafbrekende eigenschappen hebben uit koelinstallaties is
een problematiek op langere termijn. De Europese commissie legt in de nieuwe F-gasverordening (Verordening
517/2014 vanaf 1/1/2015 in werking) op dat deze gassen gedeeltelijk uitgefaseerd worden tegen 2030. Uit ervaring
is vastgesteld dat significante hoeveelheden van deze gassen nog steeds ontsnappen uit koelinstallaties in
verschillende bedrijfssectoren in Vlaanderen zoals fruittelers, sierteeltbedrijven, groentenbedrijven. Daarom wil de
afdeling Milieu-inspectie als handhavingsentiteit hierop blijven inzetten.
47.

De VTC gaat akkoord met deze duur.

B.2.5. Bestemmelingen en/of derden waaraan gegevens worden meegedeeld
48.

De persoonsgegevens worden doorgegeven aan de werkgroepleden van de werkgroep gefluoreerde

broeikasgassen en ozonafbrekende stoffen binnen de afdeling Milieu-inspectie.
Deze werkgroepen bestaat uit:
- een werkgroepgangmaker: Hoofdbestuur Brussel
- 5 werkgroepleden: 1 per buitendienst ( de afdeling Milieu-inspectie heeft 5 buitendiensten: 1 in elke Vlaamse
provincie).
Deze werkgroepleden zijn allemaal personeelsleden van het Departement Leefmilieu Natuur en Energie, en zijn
allemaal milieu-inspecteurs.
49.

Daarnaast zullen ook de diensthoofden en het afdelingshoofd die eveneens taken hebben in de

dossierafhandeling en het staflid ICT toegang hebben tot de gegevens.
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B.3. TRANSPARANTIEBEGINSEL
De VTC herinnert eraan dat een eerlijke en rechtmatige verwerking van gegevens 4 een verwerking is die

50.

verloopt op een transparante wijze. Eén van de hoekstenen van een transparante verwerking is de informatieplicht
aan de burger, vermeld in artikel 9, §2, WVP.
51.

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

persoonsgegevens worden gebruikt.
52.

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.
53.

In de toekomst zullen alle machtigingen op de website van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

geplaatst worden zodra deze mogelijkheid gerealiseerd is op de website.
54.

Eenmaal de machtigingsaanvraag is goedgekeurd zal deze op de website van Landbouw en Visserij worden

geplaatst. De landbouwers kunnen daar terugvinden welke gegevens met wie worden uitgewisseld en de reden
hiervoor.
55.

De VTC kan akkoord gaan met deze maatregelen tot transparantie. Ze wijst er op dat de verplichte

vermeldingen van artikel 9 WVP moeten worden opgenomen.
56.

De afdeling Milieu-inspectie vermeldt de gegevensuitwisseling met de vermeldingen van artikel 9 in haar

correspondentie met de geïnspecteerde landbouwers.

B.4. EXTERNE VERWERKERS EN DIENSTENINTEGRATOREN
57.

4

Geen van beide partijen werkt met een externe verwerker.

Artikel 4, §1, 1°, WVP.
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B.5. BEVEILIGING
58.

Het veiligheidsbeginsel voor de verwerkingen 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.
59.

De gevraagde lijsten zullen periodiek (jaarlijks) door het departement Landbouw en Visserij via een

beveiligde verbinding opgeladen worden in het beveiligde DMS-uitwisselingsplatform van het Departement
Leefmilieu, Natuur en Energie. Hierbij hebben zij slechts de benodigde toegang tot een beperkt gedeelte van het
DMS zoals dat benodigd is voor het uitvoeren van de uitwisseling. Binnen het Departement Leefmilieu, Natuur en
Energie hebben enkel de leden van de werkgroep ozonafbrekende stoffen en gefluoreerde broeikasgassen toegang
tot de locatie binnen het DMS-platform waar de informatie afkomstig van het departement Landbouw en Visserij zich
bevindt.
60.

De informatielijsten worden door de werkgroep ozonafbrekende stoffen en gefluoreerde broeikasgassen uit

het DMS-platform overgeplaatst naar een locatie op het netwerk van de Vlaamse Overheid met beperkte toegang. De
toegang tot deze locatie is enkel toegekend aan de personen die zich bevinden op de lijst van de personen die
toegang krijgen tot de persoonsgegevens. De toegang die deze personen hebben is gelijk aan deze zoals die op de
lijst vermeld is.

B.4.1. Op het niveau van de aanvrager
61.

Het departement LNE heeft een veiligheidsconsulent die geadviseerd werd door de VTC5. LNE geeft in het

formulier evaluatie beveiliging aan dat de meeste daarin vermelde maatregelen genomen zijn. De laatste versie van
het veiligheidsplan dateert evenwel van 2003 en enkele maatregelen werden nog niet genomen.

B.4.2. Op het niveau van de instantie die de gegevens zal doorgeven
62.

Het DLV heeft een veiligheidsconsulent die is gekend bij de VTC. Het veiligheidsbeleid van het departement

LV werd door de VTC onderzocht bij de behandeling van de machtiging nr. 23/2011 van 20 juli 2011. Voorheen
werden de gevraagde gegevens beheerd door het ALV. Ook het ALV heeft een veiligheidsconsulent die gekend is bij
de VTC. Het departement LV laat weten dat van zodra de integratie van het departement LV en ALV is beëindigd,
men de VTC zal op de hoogte brengen van de nieuwe situatie i.v.m. informatieveiligheid.

5

Advies VTC/VC/2013/25 van 13 november 2013.
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IV.

BESLUIT

63.

De VTC machtigt het departement LV om de gevraagde persoonsgegevens mee te delen aan de afdeling

Milieu-inspectie van LNE, voor de doeleinden en onder de voorwaarden, vermeld in deze machtiging.
64.

LNE bezorgt de VTC tegen 31 maart 2016 een door de directie goedgekeurd bijgewerkt

informatieveiligheidsplan waarin ook de nog te nemen maatregelen zijn opgenomen.
65.

LNE brengt de VTC tegen 30 september 2015 op de hoogte van de maatregelen die genomen werden inzake

transparantie.

De Voorzitter,
Willem Debeuckelaere
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