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Betreft: het mededelen van persoonsgegevens van landbouwers door de Vlaams 

Landmaatschappij aan het Coördinatiecentrum voorlichting en begeleiding duurzame 

bemesting vzw (CVBB).  

 

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 egov-decreet”), 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"); 

 

Vlaamse Toezichtcommissie voor het 

elektronische bestuurlijke 

gegevensverkeer 

 

Beraadslaging VTC nr. 04/2016 van  

3 februari 2016 
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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 van 

13 februari 2001”); 

 

 

B. VERLOOP VAN HET ONDERZOEK 

 

6. Gelet op de aanvraag van VLM en CVBB, ontvangen op 18 januari 2016; 

 

7. Gelet op de evaluatie van de beveiliging van VLM, ontvangen op 2 mei 20111; 

8. Gelet op de evaluaties van de beveiliging van CVBB en de externe verwerker Inagro vzw van 12 januari 2016, 

ontvangen op 18 januari 2016; 

 

9. Gelet op de bespreking van het dossier op de vergadering van de VTC van 3 februari 2016; 

 

10. Gelet op de bijkomende informatie opgevraagd bij en bezorgd door VLM en CBVV bij diverse mails; 

 

11. Beslist op 3 februari 2015, na beraadslaging, als volgt: 

 

 

II. ONDERWERP EN CONTEXT VAN DE AANVRAAG 

 

12. Iedere lidstaat of regio van een lidstaat moet voldoen aan de Europese richtlijnen ter bescherming van het 

grondwater (grondwater- en nitraatrichtlijn). Voor de praktische uitwerking van deze richtlijnen werd in Vlaanderen het 

Mestdecreet (MAP) opgemaakt en werd verspreid over Vlaanderen een net van 757 MAP-meetpunten aangelegd. Een 

MAP-meetpunt is een meetplaats in een plaatselijke kleine waterloop waar het water uitsluitend/hoofdzakelijk afkomstig 

is van land- en tuinbouwgronden en/of land- en tuinbouwbedrijven. Voor de meetpunten die niet voldoen aan de in 

het mestdecreet opgelegde maximumnormen, moeten extra inspanningen worden geleverd. Hiertoe werd op vraag 

van de Vlaamse ministers van Leefmilieu en Landbouw het Coördinatiecentrum voorlichting en begeleiding duurzame 

bemesting (verder het CVBB genoemd) 2 opgericht met als doel het stimuleren en coördineren van individuele en 

collectieve voorlichting en begeleiding gericht op het behalen van de doelstellingen opgenomen in MAP 4 (2011 – 2014) 

en MAP 5 (2015 – 2018).  

 

                                                
 

1 Naar aanleiding van de machtiging VTC nr. 13/2011 van 18 mei 2011.  

2 Naast een aantal vzw’s zoals Inagro vzw, zijn ondermeer lid: Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat en de Vereniging van 
Vlaamse Provincies. 
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13. Naast de werking in de waterkwaliteitsgroepen (machtiging VTC nr.27/2012 van 7/11/2012 ) heeft CVBB ook 

als taak land- en tuinbouwers te begeleiden inzake bemesting en bemestingstechnieken. Deze taak is niet beperkt tot 

de gebieden met problemen inzake waterkwaliteit (cfr de werking van de waterkwaliteitsgroepen) maar is bedoeld voor 

alle Vlaamse land- en tuinbouwers.  

 

14. Land- en tuinbouwers met bemestingsgerelateerde problemen op perceelsniveau zoals 

nitraatresiduoverschrijdingen kunnen bij het CVBB een pakket individuele bedrijfsbegeleiding aanvragen. In overleg 

met de betreffende landbouwer worden stalen genomen op één of meerdere percelen. De bedoeling is om via 

adviesverlening de bemesting verder te optimaliseren en het nitraatresidu in het najaar te verlagen.  

 

15. Deze individuele bedrijfsbegeleiding is opgestart in 2012 met een beperkt aantal bedrijven (+/- 100 

begeleidingen) en kwam volop op gang vanaf 2013 met jaarlijks 900 à 1000 begeleidingen. 

 

16. Men stelt echter vast dat nog te veel bedrijven inschrijven die de adviezen wel nuttig gebruiken maar die in 

feite al goed bezig zijn en weinig problemen hebben met de waterkwaliteit (nitraatresidu). Daarom wil men vanaf 2016 

de bedrijfsbegeleiding kunnen focussen op de bedrijven die effectief problemen hebben met de waterkwaliteit, t.t.z. 

de bedrijven waar tijdens het lopende jaar of een van de voorbije 2 jaren maatregelen i.h.k.v nitraatresidu opgelegd 

werden. 

 

17. Uitzondering hierop zal gemaakt worden voor de bedrijven die in 2016 of 2017 of 2018 voor de eerste maal 

inschrijven voor de individuele bedrijfsbegeleiding. 

 

18. Concreet: individuele bedrijfsbegeleiding voor bedrijven die reeds deelnamen aan de begeleiding zal in 2016 

beperkt worden tot die bedrijven aan wie maatregelen i.h.k.v nitraatresidu opgelegd werden in 2014 of 2015 of 2016. 

 

19. Bij het binnenkomen van aanvragen voor individuele bedrijfsbegeleiding moet dus snel kunnen beoordeeld 

worden of het bedrijf nog in aanmerking komt en dat is maar mogelijk als de CVBB-coördinatoren binnen de 

verschillende praktijkcentra kunnen terugvallen op een bestand met landbouwers aan wie maatregelen i.h.k.v 

nitraatresidu opgelegd werden in het lopende jaar of een van de voorbije 2 jaren gekoppeld aan de 

gegevens/coördinaten van de betrokken bedrijven (naam, adres). VLM beschikt over een dergelijke dataset, jaarlijks 

worden immers op tal van bedrijven nitraatresidumetingen uitgevoerd in het kader van de opvolging van het 

Mestactieprogramma. 

 

20. Deze identificatie zal gebeuren door de VLM. De persoonsgegevens van de betrokken land- en tuinbouwers 

moeten worden bezorgd aan het CVBB. 
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21. De begeleidingsopdrachten worden uitgevoerd door de praktijkcentra, die door de Vlaamse overheid erkend 

zijn. Dit gebeurt in afspraak met het CVBB, dat voor de coördinatie van al deze taken een coördinator heeft 

aangeworven. 

 

22. Omdat CVBB praktisch bestaat uit één persoon met een coördinerende functie, zullen de gegevens in eerste 

instantie worden beheerd en verwerkt door het praktijkcentrum INAGRO uit Rumbeke-Beitem (West-Vlaanderen). Dit 

praktijkcentrum werd geselecteerd omdat het grootst aantal gebieden met problemen inzake waterkwaliteit gelegen 

zijn in West-Vlaanderen. Dit praktijkcentrum, dat zich op dezelfde locatie bevindt als de zetel van het CVBB, zal alle 

gegevens centraal beheren voor Vlaanderen.   

 

23. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) zal de persoonsgegevens bezorgen aan de centrale dienst van Inagro. 

Vanuit Inagro zullen de gegevens opgesplitst worden per provincie en doorgespeeld worden aan de betrokken 

praktijkcentra. Dit geeft de praktijkcentra de mogelijkheid snel te oordelen of bedrijven die een aanvraag indienen in 

aanmerking komen voor de individuele bedrijfsbegeleiding. 

 

III. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG 

 

A. ONTVANKELIJKHEID 

 

24. De landbouwgegevens betreffen natuurlijke personen die men wil uitnodigen en begeleiden. Onder deze 

gegevens vallen ondermeer de naam en het adres van de landbouwer en het landbouwnummer. (zie onder B.2.1. voor 

een volledig overzicht van de gegevens). 

 

25. In casu betreft het aldus 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. 

 

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

toepassing3.  

 

27. Overeenkomstig artikel 8, eerste lid, van het egov-decreet vereist elke elektronische mededeling van 

persoonsgegevens door een instantie4 een machtiging van de VTC, tenzij de elektronische mededeling van gegevens 

                                                
 

3 Art. 3, §1 WVP. 

4 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; 
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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. 

 

28. De persoonsgegevens worden opgevraagd bij de VLM. 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 is de VLM een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd 

agentschap binnen het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie. De VLM is dus een instantie, vermeld in artikel 

4, §1, 2°, van decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en valt dus onder het 

toepassingsgebied van artikel 8 van het e-govdecreet. 

29. De VTC is derhalve bevoegd om voorliggende machtigingsaanvraag te behandelen.  

 

 

B. TEN GRONDE  

 

B.1. FINALITEITSBEGINSEL 

 

30. 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. 

 

  

                                                
 

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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Oorspronkelijk doeleinde van de gegevensverwerking: 

 

31. De VLM heeft overeenkomstig artikel 6, §1 van het oprichtingsdecreet (Decreet van 21 december 1988 

houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij) als taak de uitvoering van het mestbeleid, als bedoeld in het 

mestdecreet van 22 december 2006. 

 

32. Het vervult deze taak onder meer door: 

• te zorgen voor de inventarisatie van de dierlijke mestproductie, de controle op de afzet van de bedrijfsmatige 
dierlijke mestoverschotten en de sturing van de meststromen; 

• te zorgen voor de uitbouw en het beheer van een gronddatabank met betrekking tot de mestproblematiek; 

• te bemiddelen in de verhandeling of de afname, het vervoer en het verwerken van dierlijke mest; 

• te zorgen voor de handhaving van het Mestdecreet van 22 december 2006 en de uitvoeringsbesluiten ervan. 

 

33. De wettelijke basis van de oorspronkelijke gegevensverwerking is: 

- Richtlijn 91/676/EEG van de Raad van 12 december 1991 inzake de bescherming van water tegen 

verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen;  

- Decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit 

agrarische bronnen; 

- Besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2007 tot uitvoering van het decreet van 22 december 2006 

houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen (BS, 27 april 

2007); 

- Besluit van 7 september 2007 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikelen 8, § 3, en 13, § 2, van het 

mestdecreet van 22 december 2006 (B.S., 11 september 2007); 

- Besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013 betreffende de bemestingsadvisering voor groenteteelten 

en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2008 betreffende nadere regels rond 

tuinbouw ter uitvoering van het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de 

verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen en van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juli 

2011 betreffende de maatregelen bij een overschrijding van de nitraatresidudrempelwaarde, als vermeld in 

artikel 14 van het Mestdecreet van 22 december 2006, voor wat betreft de nadere regels rond de stikstofanalyse 

en het bijbehorende bemestingsadvies (B.S., 19 februari 2013). 

 

Doeleinde van de verdere verwerking: 

 

34. De onderstaande doelstellingen zijn alle gebaseerd op het naleven van de nitraat- en grondwaterrichtlijn. Het 

CVBB neemt hier als coördinerende instantie initiatief om de voorstellen van de minister van Leefmilieu praktisch uit te 

werken. 
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35. De individuele bedrijfsbegeleiding inzake bemesting en bemestingspraktijken wordt gefocust op de 

probleembedrijven, die de begeleiding effectief nodig hebben, m.a.w. de bedrijven waar in het lopende jaar of één van 

de voorbije 2 jaren maatregelen i.k.v. nitraatresidu opgelegd werden. 

 

36. Het overzicht van de persoonsgegevens van de land- en tuinbouwbedrijven waar in het lopende jaar of één 

van de voorbije 2 jaren maatregelen i.k.v. nitraatresidu opgelegd werden, ter beschikking gesteld door de VLM, is de 

basis voor evaluatie van de aanvragen tot deelname aan de individuele bedrijfsbegeleiding. 

 

37. Uitzondering hierop zijn de land- en tuinbouwers die in 2016 of de volgende jaren (2017 en 2018) voor de 

eerste maal inschrijven voor de individuele bedrijfsbegeleiding. 

 

38. De coördinator van het CVBB moet via een net van provinciale aanspreekpunten en via overleg binnen een 

werkgroep ter zake waken over de kwaliteit van de werking en de afgeleverde adviezen. De grootste aandacht zal gaan 

naar het uniformiseren van de werking over de verschillende praktijkcentra heen. 

 

39. De VTC is van oordeel dat het doeleinde in randnummer 34 e.v. welbepaald en uitdrukkelijk omschreven is 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, 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, §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. Uitgaande van het oorspronkelijk doeleinde van de gegevensverwerking dat ook de bescherming van het 

water tegen vervuiling door nitraten als een van de wettelijke doeleinden had, kunnen de landbouwers redelijkerwijze 

verwachten dat de gegevens ook zullen gebruikt worden voor de begeleiding bij het halen van de doelstellingen van 

het MAP. 

 

43. Er kan dus geoordeeld worden dat het doeleinde van de latere verwerking verenigbaar is met deze van de 

oorspronkelijke verwerking. 

 

44. Het is anderzijds toch gepast om ook na te gaan of dit nieuwe doeleinde wel degelijk een wettelijke grond 

heeft. De wettelijke grond voor het project is te vinden in volgende bepalingen:  
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- Het CVBB heeft volgens artikel 3 van haar statuten als maatschappelijk doel: 

“het stimuleren en coördineren van individuele en collectieve voorlichting en begeleiding gericht op het behalen van 

de doelstellingen opgenomen in het mestactieplan 2011 – 2014, inclusief een daling van het P-gehalte in de bodem.” 

 

- Artikel 4 van de statuten bepaalt wie in de praktijk het werk zal doen: 

“De individuele en collectieve voorlichting en begeleiding worden uitgevoerd door een aantal effectieve leden. Deze 

effectieve leden zijn praktijkcentra die een werkingssubsidie ontvangen volgens het Besluit van de Vlaamse Regering 

van 14 mei 2004, hierna genoemd ‘de erkende praktijkcentra’. […] Het CVBB heeft als taak de coördinatie op zich te 

nemen van de voorlichting en begeleiding die door de erkende praktijkcentra uitgevoerd wordt.” 

 

45. In casu werd het deel gegevensverwerving en verwerking dus conform de statuten uitbesteed aan een bepaald 

erkend praktijkcentrum, nl. Inagro vzw. 

 

46. Het toekomstige doel is rechtmatig te noemen. 

 

47. 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 

 

48. 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.  

 

49. De mededeling wordt gevraagd van de volgende gegevens van de landbouwers. In 2016 worden de lijsten 

aangeleverd van de landbouwers die in 2014, 2015 en 2016 maatregelen i.k.v. nitraatresidu opgelegd gekregen 

hebben. Vanaf 2017 wordt elk jaar een lijst aangeleverd van landbouwers die in het betreffende jaar maatregelen i.k.v. 

nitraatresidu opgelegd gekregen hebben: 

 

Identificatiegegevens 
 
Naam 
Adres 

Landbouwnummer: identificatienummer van het 
landbouwbedrijf 

De gegevens zullen gebruikt worden om te bepalen of de 
landbouwers kunnen deelnemen aan de individuele 
bedrijfsbegeleiding. 

Het opgelegd zijn van maatregelen ikv het 
nitraatresidu 
in het lopende jaar of in een van de voorbije 2 jaren 
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50. De VTC is van oordeel dat de gevraagde gegevens conform artikel 4, §1, 3°, WVP toereikend, terzake dienend 

en niet overmatig zijn voor het doeleinde, vermeld in randnummer 34 e.v. 

 

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. Men vraagt dat de gegevens mogen bewaard worden tot eind 2018, het einde van de werking van het CVBB. 

 

53. Enkel landbouwers die in het betreffende jaar of één van de 2 voorbijgaande jaren maatregelen opgelegd 

gekregen hebben komen bij voorkeur in aanmerking voor individuele bedrijfsbelgeleiding. 

 

54. De VTC benadrukt dat op het einde van deze periode de verzamelde gegevens bij het CVBB en de externe 

verwerker moeten vernietigd worden. 

 

B.2.3. Frequentie van de toegang  

 

55. De gegevens zullen periodiek worden opgevraagd: 

 

56. Identificatiegegevens van de landbouwers aan wie in het betreffende jaar of één van de 2 voorgaande jaren 

maatregelen i.k.v. nitraatresidu opgelegd werden: jaarlijks een update (januari) met toevoeging van de gegevens van 

de landbouwers die in het betreffende jaar maatregelen i.k.v. nitraatresidu opgelegd kregen. 

 

57. CVBB wil de lijst van landbouwers die maatregelen i.k.v. nitraatresidu opgelegd kregen jaarlijks actualiseren 

om een overzicht te hebben voor deelname aan de CVBB-bedrijfsbegeleiding. 

 

58. De VTC kan akkoord gaan met deze frequentie. 

 

B.2.4. Duur van de machtiging 

 

59. De machtiging wordt aangevraagd tot 31 december 2018. 

Aan de hierboven vermelde opdracht van het CVBB is momenteel de einddatum van 2018 verbonden. 

 

60. De VTC kan akkoord gaan met de gevraagde duur. 
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B.2.5. Bestemmelingen en/of derden waaraan gegevens worden meegedeeld 

 

61. De gegevens worden ter beschikking gesteld aan: 

• de coördinator van het CVBB 

• een viertal medewerkers van de externe verwerker, Inagro vzw. 

• de coördinatoren van de elf in de aanvraag vermelde praktijkcentra in de provincies. De coördinatoren 

moeten over de persoonsgegevens beschikken om bij noodzaak snel de betrokken landbouwers te kunnen 

samenroepen. 

 

62. De toegang moet beperkt worden tot het werkingsgebied waarvoor de coördinator bevoegd is. Zie verder 

onder de titel “externe verwerkers”. 

 

 

B.3. TRANSPARANTIEBEGINSEL  

(artikelen 4, §1, 1°, en 9 tot 15bis, WVP) 

 

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

worden gebruikt. 

 

64. 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. 

 

65. De landbouwers zullen via publicaties in de vakpers en op de websites van de verschillende praktijkcentra op 

de hoogte gebracht worden dat verdere deelname aan de CVBB-bedrijfsbegeleiding vanaf 2016 zal gebaseerd zijn op 

de persoonlijke gegevens inzake maatregelen opgelegd i.k.v. nitraatresidu bij de Vlaamse Landmaatschappij. 

Uitzondering hierop zijn de land- en tuinbouwers die vanaf 2016 voor de eerste maal inschrijven voor deelname aan 

de individuele bedrijfsbegeleiding. 

 

66. De VTC gaat akkoord met deze geplande vormen van informatieverstrekking. 

 

67. Het is ook aangewezen dat de betrokken instanties, dus ook de VLM op de meest gepaste pagina’s van hun 

respectievelijke websites de verplichte vermeldingen van artikel 9 opnemen en daarbij verwijzen naar deze machtiging. 
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B.4 EXTERNE VERWERKER 

 

68. Het CVBB heeft een contract gesloten met de vzw Inagro dat geldt tot het geplande einde van de opdracht 

(31 december 2018) omdat in tegenstelling tot haarzelf, Inagro vzw de capaciteit en het personeel heeft om de 

aangeleverde persoonsgegevens op te slaan en te verwerken voor CVBB. 

 

69. Opslaan en verwerken van de identificatiegegevens van land- en tuinbouwers aan wie maatregelen i.h.k.v 

nitraatresidu opgelegd werden in het lopende jaar of een van de voorbije 2 jaren, ontvangen van VLM ten behoeve 

van CVBB voor evaluatie van de nieuwe aanvragen voor deelname aan de individuele bedrijfsbegeleiding. 

 

70. Naar analogie met machtiging VTC nr.27/2012 van 7/11/2012 worden deze persoonsgegevens vanuit het 

centraal verzamelpunt doorgegeven aan de CVBB-coördinatoren van de 11 praktijkcentra in de verschillende Vlaamse 

provincies. 

 

71. De VTC herinnert er aan dat ingeval 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. 

 

72. De verwerkersovereenkomst tussen CVBB vzw en Inagro vzw werd aangevuld met verklaringen van de 

experten van de praktijkcentra (“medewerker voor het CVBB” – één per centrum) waarbij ze de bepalingen van de 

overeenkomst onderschrijven.  

 

 

B.5. BEVEILIGING 

 

73. 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.  

 

74. Het CVBB heeft maar één personeelslid, die de functie van coördinator heeft en zelf toegang heeft tot de 

gegevens voor het uitoefenen van die functie. Aan een minimaal aantal voorwaarden inzake informatieveiligheid is 

voldaan. Het is aanvaardbaar dat er geen veiligheidsconsulent of uitgewerkt veiligheidsbeleid is voor het CVBB alleen.  

 

75. De gegevensverwerking voor het CVBB gebeurt zoals hiervoor aangegeven door Inagro vzw als externe 

verwerker. Voor Inagro werd er een nieuwe veiligheidsconsulent aangesteld waardoor de onverenigbaarheid die 

bestond in hoofde van de vroegere consulent opgelost is. 
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76. Er is een werkinstructie (WI) Beveiliging persoonsgegevens in voege dat betrekking heeft op de taken van 

Inagro vzw in deze. 

 

77. Er wordt gevraagd dat deze werkinstructie ook de in huidige machtiging gevraagde gegevensstromen 

behandelt. 

 

78. De hoger genoemde verwerkersovereenkomst geldt ook als veiligheidsverklaring voor de betrokken 

medewerkers. 

 

79. De veiligheidsconsulent van Inagro vzw blijft de centrale veiligheidscoördinator, verantwoordelijk voor de 

beveiliging bij alle praktijkcentra. 

 

80. Het veiligheidsbeleid werd laatst bijgewerkt op 1 januari 2014. 
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IV. BESLUIT 

 

81. De VTC machtigt VLM om de in de aanvraag vermelde gegevens aan het CVBB mede te delen voor het 

doeleinde vermeld in randnummer 34 e.v., dit tot 31 december 2018 en onder de voorwaarden vermeld in deze 

machtiging. 

 

82. De VLM bezorgt de VTC een geactualiseerd formulier evaluatie beveiliging. 

 

 

 

 

De Voorzitter 

 

Willem Debeuckelaere 


