Vlaamse Toezichtcommissie voor het
elektronische bestuurlijke
gegevensverkeer

Beraadslaging VTC nr. 22/2015 van
17 juni 2015, gewijzigd bij beraadslaging
nr. 37/2015 van 4 november 2015

Betreft: mededeling van persoonsgegevens van landbouwers van het departement
Landbouw en Visserij aan de Vlaamse gemeenten in het kader van een aantal gemeentelijke
bevoegdheden.

I.

ELEMENTEN VAN DE AANVRAAG

A. 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");

5.

Gelet op de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen (hierna

"WRR");
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6.

Gelet op de wet van 5 mei 2014 houdende verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling in de

werking van de diensten en instanties die behoren tot of taken uitvoeren voor de overheid en tot vereenvoudiging en
gelijkschakeling van elektronische en papieren formulieren (hierna “wet van 5 mei 2014”), inzonderheid artikel 5;

7.

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”);

B. VERLOOP VAN HET ONDERZOEK

8.

Gelet op de aanvraag, ontvangen op 8 mei 2015;

9.

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

Landbouw en Visserij, ontvangen op 8 mei 2015;

10. Gelet op de vraag tot aanpassing van de machtiging, gesteld per mail van 15 oktober 2015;

11. Beslist op 17 juni 2015 en op 4 november 2015, na beraadslaging, als volgt:

II.

ONDERWERP EN CONTEXT VAN DE AANVRAAG

12. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw vraagt ten behoeve van de Vlaamse gemeenten om de
persoonsgegevens van landbouwers te ontvangen die een maatschappelijke zetel hebben of minstens één exploitatie
hebben in de betrokken gemeente. Deze gegevens worden beheerd door het Departement Landbouw en Visserij.

13. Momenteel hebben gemeenten geen correcte gegevens over de landbouwers die actief zijn op hun grondgebied.
Bijgevolg kunnen deze landbouwers niet geïnformeerd worden over zaken die hen aanbelangen. De gemeenten
wensen aldus toegang te krijgen tot de identificatiegegevens van de landbouwbedrijven die hun maatschappelijke
zetel of minstens één exploitatie hebben in de gemeente. Daarnaast zullen de gegevens binnen de gemeente ook
gebruikt worden voor gemeentelijke planning.

14. De VVSG treedt op voor de 308 Vlaamse gemeenten.

15. Voor alle duidelijkheid, wanneer er gewag wordt gemaakt van gemeenten dan wordt hiermee de gemeente als
publiekrechtelijke rechtspersoon bedoeld. Vermits de intern verzelfstandigde agentschappen niet over een
afzonderlijke rechtspersoonlijkheid beschikken, worden zij begrepen onder de noemer “gemeente”. Vanzelfsprekend
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zal een intern verzelfstandigd agentschap slechts van de machtiging kunnen gebruik maken voor zover haar
werkzaamheden gericht zijn op de realisatie van een van de doeleinden vermeld in deze beraadslaging. Wanneer
bijvoorbeeld een cultureel centrum extern verzelfstandigd is en dus een aparte rechtspersoonlijkheid heeft, zal dit
geen gebruik kunnen maken van de door deze beraadslaging verleende machtiging. De OCMW’s, de lokale politie en
de bibliotheken worden evenmin door deze aanvraag geviseerd. Zij beschikken over machtigingen die specifiek op
hun werkterrein zijn afgestemd.

III.

ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG

A. ONTVANKELIJKHEID

16. Het betreft de gegevens van landbouwers zoals naam, adres, landbouwernummer, rijksregisternummer, … (zie
onder B.2.1. voor een volledig overzicht van de gegevens). 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
al onderworpen is aan een machtiging van een ander sectoraal comité, opgericht binnen de Commissie voor de
Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

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;
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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19. De persoonsgegevens van de landbouwers worden opgevraagd bij het departement Landbouw en Visserij
(DLV)3. Het DLV behoort tot het beleidsdomein Landbouw en Visserij, dat bevoegd is voor het landbouwbeleid en de
zeevisserij. Het DLV werd opgericht door het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking
organisatie van de Vlaamse administratie.Het 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.

20. Bij de gevraagde gegevens wordt ook het rijksregisternummer vermeld. De VTC is sinds 14 juni 2014 bevoegd
om het gebruik van het rijksregisternummer te machtigen samen met een door haar te machtigen gegevensstroom.4

21. Overeenkomstig artikel 5, 1ste lid, 1° en artikel 8 van de WRR, wordt machtiging verleend om het
identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken: “aan de Belgische openbare overheden voor de

informatiegegevens die zij gemachtigd zijn te kennen uit hoofde van een wet, een decreet of een ordonnantie”.
22. De Vlaamse gemeenten werden gemachtigd voor het gebruik van her rijksregisternummer van inwoners bij de
wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen. Daarnaast werd door de
beraadslaging RR nr. 13/2013 van 13 februari 2013 aan de gemeenten een eenmalige machtiging verleend werd om
toegang te krijgen tot bepaalde gegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen voor wat niet inwoners
betreft.

23. Het Agentschap voor Landbouw en Visserij had tot 2015 een machtiging voor het gebruik van het
rijksregisternummer bij beraadslaging RR nr. 42/2005 van 9 november 2005. Na integratie van het Agentschap voor
Landbouw en Visserij bij het DLV worden voorbereidingen getroffen om alle bestaande machtigingen aan te passen
aan deze rechtsopvolging.

24.

De VTC is derhalve bevoegd om voorliggende machtigingsaanvraag te behandelen.

B. TEN GRONDE

B.1. FINALITEITSBEGINSEL

25. 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.

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).
4

Artikel 5 van de wet van 5 mei 2014 (B.S. 4 juni 2014).
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26. Zoals onder randnummer 15 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:

27. Het opvragen van de identificatiegegevens van de landbouwers en niet-landbouwers door het DLV wordt
beschreven als volgt: Een landbouwer is een persoon, een onderneming of een groepering van personen of
ondernemingen, die een landbouwactiviteit uitoefent.

28. 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 DLV
identificeert, bestaat 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;

•

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).
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Doeleinde van de latere verwerking:

29. De doeleinden waarvoor de persoonsgegevens van landbouwers worden gevraagd, zijn gebaseerd op het
algemene gegeven van een gemeentelijke bevoegdheid én opdracht op basis van het gemeentedecreet. De aanvraag
verduidelijkt dat geen enkel gebruik van de gevraagde gegevens kan gebeuren zonder dat hiervoor een
gemeenteraads- of collegebeslissing is genomen of in het kader van een provinciale, Vlaamse of federale opdracht.

30. DOELEINDE I. Het toekennen van vergunningen, rechten, diensten en voordelen landbouwers en
landbouwbedrijven, hetzij op initiatief van de betrokkenen zelf, hetzij proactief op basis van een
gemeentelijke bevoegdheid.

31. Ter illustratie: De meeste gemeenten organiseren op gepaste tijden bijzonder ophalingen van gebruikte
goederen (bv. zwart plastiek, autobanden,…) bij landbouwers. Om ze hierover correct te informeren (wat, hoe,
wanneer, eventuele kostprijs) gebruikt de gemeente de bedoelde gegevens om iedereen op correcte wijze te
informeren.

32. DOELEINDE II. Het innen van belastingen, retributies en andere schuldvorderingen, het opleggen
van gemeentelijke administratieve sancties en het opleggen van maatregelen in het kader van de
handhavingsbevoegdheid door een lokaal bestuur bij landbouwers en landbouwbedrijven.

33. DOELEINDE III. Het informeren en communiceren met landbouwers en landbouwbedrijven in het
kader van de gemeentelijke bevoegdheden ten behoefte van een efficiënt en effectief
doelgroepenbeleid van de gemeente.

34. Gemeenten hebben die gegevens nodig als men wil communiceren over o.a. inzet van vogelkanonnen,
inzamelingsmogelijkheden voor silobanden en landbouwfolie via het containerpark, overleg inzake erosiebestrijding,
lokale economie… Deze communicatie gebeurt op frequente basis.

35. DOELEINDE IV. Het verkrijgen van basisgegevens van landbouwers en landbouwbedrijven voor het
opstellen van een omgevingsanalyse in functie van de algemene gemeentelijke beleidsplanning en
budgetopmaak, en in functie van een aantal specifieke planningsnoden (bv. mobiliteit, ruimtelijke
ordening, veiligheid, enz.). Output wordt steeds op een voldoende geaggregeerd en geanonimiseerd
niveau behandeld.

36. Voorbeeld: De gouverneurs vragen (augustus 2014) om informatie te verzamelen en door te geven in functie
van de risico’s op een tekort aan elektriciteit in de nabije toekomst. Landbouwbedrijven zijn hier bijzonder gevoelig
voor (koeling, melkinstallaties,…). Ook bij noodsituaties moet men snel kunnen optreden. Bijvoorbeeld bij
landbouwcrisissen is het FAVV bevoegd om schutskringen af te bakenen en aan de lokale overheden hun
medewerking te vragen. Het zijn de gemeenten die met de lokale politie er moeten op toezien dat deze
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schutskringen worden ingesteld en nageleefd. Een actuele inventaris van landbouwgegevens is dan niet alleen
wenselijk, maar een noodzaak.

37. Voor deze algemene machtigingsaanvraag baseert de VVSG vzw zich op artikel 3 en 4 van de Statuten van de
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, VZW, goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 7 juni 2007
en gepubliceerd op 25 september 2007:

“Art. 3. De Vereniging heeft tot doel de aangesloten lokale besturen te helpen bij het vervullen van hun
beleidsdoelstellingen en opdrachten en tevens hun autonomie te bevorderen en te verdedigen.
Art. 4. De Vereniging streeft de verwezenlijking van dit maatschappelijk doel na met de middelen, acties en
activiteiten die zij daarvoor geschikt acht en meer in het bijzonder door:
- stelselmatig op te treden als vertegenwoordiger van haar leden ten opzichte van andere overheidsorganen
of particuliere instellingen zowel in het Vlaamse Gewest als daarbuiten;
- advies, informatie, vorming, begeleiding en documentatie ter beschikking te stellen van haar leden over
alles wat hen aanbelangt of waarmee zij rechtstreeks of onrechtstreeks te maken krijgen;
- het inrichten van allerlei gemeenschappelijke acties en activiteiten.
Omwille van het toenemend belang van internationalisering streeft de Vereniging ernaar om eveneens voor
de internationale werking (binnen en buiten Europa) haar leden met bovenvermelde middelen, acties en
activiteiten bij te staan.”

38. Daarnaast stelt art. 2 van het gemeentedecreet:

“De gemeenten beogen om op het lokale niveau bij te dragen tot het welzijn van de burgers en tot de duurzame
ontwikkeling van het gemeentelijk gebied. Overeenkomstig artikel 41 van de Grondwet zijn ze bevoegd voor de
aangelegenheden van gemeentelijk belang voor de verwezenlijking waarvan ze alle initiatieven kunnen nemen. (…)”

39. De VTC is van oordeel dat de omschrijving van de doeleinden, samen gelezen met de wettelijke opdrachten van
de betrokken instanties zoals hierboven beschreven, welbepaald en uitdrukkelijk omschreven zijn in de zin van artikel
4, §1, 2°, WVP.

40. 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.
41. 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
42. Aangezien de gegevens van de landbouwers nodig zijn voor de opdrachten van elk specifiek lokaal bestuur, kan
men stellen dat het tot de redelijke verwachtingen behoort van de betrokkenen dat hun persoonsgegevens kunnen
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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 DLV.
43. 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.).

B.2. PROPORTIONALITEITSBEGINSEL

B.2.1. Aard van de gegevens
44. Lokale besturen hebben nood aan volgende gegevens van landbouwers:
Identificatiegegevens van de landbouwbedrijven die hun maatschappelijke zetel hebben in de
gemeente:
Actief landbouwernummer;
Naam en voornaam landbouwer;
Adres, postcode, gemeente;
Rijksregisternummer;
Ondernemingsnummer;
Klanttype;
Rechtsvorm.
Identificatiegegevens van de landbouwbedrijven die minstens één exploitatie hebben in de betrokken
gemeente: Een landbouwer kan één/meer exploitaties hebben die gelegen zijn in een andere gemeente dan de
maatschappelijke zetel van het bedrijf. De activiteit die gebeurt op het grondgebied kan bepalend zijn voor de actie
die de gemeente wil ondernemen.
Actief landbouwernummer;
Exploitatienummer gelegen in de gemeente;
Adres exploitatie;
Naam en voornaam landbouwer;
Correspondentieadres (kan eventueel in een adres in een andere gemeente zijn);
Ondernemingsnummer;
Klanttype;
Rechtsvorm
45. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het contacteren van de betrokken landbouwers bij de uitvoering van de
doeleinden I tot III. Het doeleinde IV is voor verdere interne werking.

46. Het Rijksregisternummer is vereist voor unieke identificatie.

47. 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.
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48. Aan de hand van het klanttype is duidelijk wie of wat de landbouwer is en welke gegevens ontbreken (bv.: soms
ontbreekt het ondernemingsnummer (bv.: nog in aanvraag) en/of het rijksregisternummer (bv.: buitenlandse klant),
maar is a.h.v. het klanttype wel duidelijk of het om een natuurlijk persoon, rechtspersoon… gaat).

49. Zowel klanttype als rechtsvorm worden gevraagd om de klant duidelijk uniek te identificeren en het klanttype te
kennen zodat de stad/gemeente kan inschatten wie welke communicatie moet ontvangen, zodat geen onnodige
brieven aan de landbouwers worden bezorgd.

50. Op basis van de hierboven geanalyseerde elementen kunnen de gegevens, onder de hierboven vermelde
voorwaarden worden beschouwd als relevant, evenredig en niet buitensporig voor de doeleinden, vermeld in deze
beraadslaging.

B.2.2. Bewaringstermijn van de gegevens

51. 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.

52. De aanvraag voorziet een bewaartermijn van zes maand. Men heeft enkel nood aan de meest recente gegevens.

53. De VTC gaat akkoord met deze bewaartermijn.

B.2.3. Frequentie van de toegang en de duur van de machtiging

54. De aanvraag verduidelijkt dat de gegevens steeds ter beschikking blijven via de persoonlijke link op een
specifieke website van Departement Landbouw en Visserij. Afhankelijk van het doel van de gegevens kan het voor
gemeentes belangrijk zijn om over de juiste info te beschikken binnen een redelijke termijn.

55. De gegevens zullen voor alle gemeentes halfjaarlijks worden ververst op een zelfde moment. Omdat niet alle
gemeentes op hetzelfde moment in orde zullen zijn met hun veiligheidsconsulent, zullen deze gemeentes de
eerstvolgende levering kunnen mee instappen op het raadplegen van de gegevens. Begin september en begin maart
zullen de gegevens ververst worden..

56. De machtiging wordt gevraagd voor onbepaalde duur.

57. De VTC gaat hiermee akkoord.

9
VTC/M/2015/22/CV/RR gewijz VTC/M/2015/37/AT/RR

B.2.4. Bestemmelingen en/of derden waaraan gegevens worden meegedeeld

58. De gevraagde gegevens worden enkel gebruikt door het betrokken gemeentebestuur waar de
landbouwactiviteiten zich voltrekken of waar de maatschappelijke zetel of vestiging van de landbouwer zich bevindt.
De gegevens worden enkel door de bevoegde gemeentelijke medewerkers gebruikt.

B.3. TRANSPARANTIEBEGINSEL

59. De VTC herinnert eraan dat een eerlijke en rechtmatige verwerking van gegevens5 een verwerking is die
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.

60. De aanvraag vermeldt dat de betrokken landbouwer zal geïnformeerd worden van het feit dat “de
identificatiegegevens en de hoedanigheid van landbouwer gebaseerd zijn op de gegevens verstrekt door het
Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid en dat bij een onjuistheid of onvolledigheid ervan hij/zij
zich steeds kan wenden tot het Departement of het gemeentebestuur”.

61. 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. De uitwisseling met gemeentes wordt ook in de toelichting bij de verzamelaanvraag opgenomen.

62. De VTC kan akkoord gaan met deze maatregelen tot transparantie.

B.4. BEVEILIGING

63. 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.

5

Artikel 4, §1, 1°, WVP.
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B.4.1. Op het niveau van de aanvrager

64. De VTC bepaalt dat, conform artikel 2,§2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende
de veiligheidsconsulenten6, de gemeente individueel en rechtstreeks bij de VTC een advies dient te vragen omtrent de
aanstelling van een veiligheidsconsulent. Pas na een gunstig advies krijgt de betreffende gemeente toegang tot de
gevraagde gegevens van het DLV.

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

65. Het DLV heeft een veiligheidsconsulent die is gekend bij de VTC. Het veiligheidsbeleid van het DLV 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 DLV laat
weten dat van zodra de integratie van het DLV en ALV is beëindigd, men de VTC zal op de hoogte brengen van de
nieuwe situatie i.v.m. informatieveiligheid.

6

“Art. 2,§2. Behalve als de persoon in kwestie al is aangewezen als consulent inzake informatieveiligheid en bescherming van de

persoonlijke levenssfeer overeenkomstig artikel 10 en 16 van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de
natuurlijke personen of overeenkomstig artikel 4, §5, of artikel 24, 25 en 46 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en
organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, worden de veiligheidsconsulent en zijn adjuncten door de respectieve
instantie of entiteit pas aangesteld na gunstig advies van de toezichtcommissie. Voor de toezichtcommissie advies uitbrengt, moet ze
nagaan of de kandidaat:
1° voldoende gevormd is om zijn functie van veiligheidsconsulent uit te oefenen;
2° over de vereiste tijd beschikt om zijn veiligheidsopdrachten uit te voeren;
3° geen activiteiten uitoefent die onverenigbaar zijn met de functie van veiligheidsconsulent.”
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IV.

BESLUIT

66.

De VTC machtigt het DLV om de gevraagde persoonsgegevens mee te delen aan de Vlaamse gemeenten, voor

de doeleinden en onder de voorwaarden, vermeld in deze machtiging. De VTC staat hierbij het gebruik van het
rijksregisternummer toe.

67. Deze machtiging treedt pas in werking voor de gemeenten na advies van de VTC omtrent de aanstelling van de
veiligheidsconsulent, zoals vermeld in randnummer 60.

De Voorzitter,

Willem Debeuckelaere
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