Vlaamse Toezichtcommissie voor het
elektronische bestuurlijke
gegevensverkeer
Beraadslaging VTC nr. 40/2016 van
21 juni 2017
Betreft: Mededeling van persoonsgegevens van land- en tuinbouwers door het departement Landbouw
en Visserij (departement LV) aan het departement Werk en Sociale Economie (departement WSE) in het
kader van controle op de tewerkstelling van buitenlandse werknemers.

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 e-govdecreet”), inzonderheid de artikelen 8 en 11;
3.

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende 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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B. VERLOOP VAN HET ONDERZOEK
6.

Gelet op de aanvraag van enerzijds departement LV en anderzijds het departement WSE, ontvangen per

mail op 6 juni 2017;
7.

Gelet op de evaluatie van de beveiliging van het departement WSE, van 12 mei 2016, ontvangen per mail

op 17 mei 2016;
Gelet op de evaluatie van de beveiliging van de departement LV, van 12 mei 2016, ontvangen op 25 mei

8.

2016;
9.

Gelet op de aanvullende informatie verstrekt door het departement WSE en het departement LV bij

verschillende mails;
10.

Gelet op de bespreking van het dossier op de vergadering van de VTC van 16 november 2016;

11.

Gelet op de verdaging van de beslissing tot het beantwoord zijn van enkele vragen en de ontvangst van de

ondertekende aanvraag;
12.

Gelet op de bespreking van het dossier op de vergadering van de VTC van 21 juni 2017;

13.

Beslist op 21 juni 2017, na beraadslaging, als volgt:

II.
14.

ONDERWERP EN CONTEXT VAN DE AANVRAAG
De afdeling Toezicht en Handhaving is een sociaalrechtelijke inspectie die binnen het departement Werk en

Sociale Economie werd opgericht in het kader van IAO- verdrag nr. 81 van 11 juni 1947 betreffende de
arbeidsinspectie in de industrie en de handel. De opdracht van de sociaalrechtelijke inspecteurs van de afdeling
Toezicht en Handhaving bestaat uit het toezicht en controle of de reglementaire voorwaarden om van een bepaalde
regeling of regime te genieten daadwerkelijk nageleefd worden of nog vervuld zijn. Hiertoe moeten een aantal
gegevens met betrekking tot de betrokkene geverifieerd worden.
15.

Indien blijkt dat de voorwaarden niet nageleefd worden of niet langer vervuld zijn, dan zijn voormelde

inspecteurs bevoegd om een proces-verbaal op te stellen waarin zij hun bevindingen, de verhoren, alsook de
vastgestelde inbreuken acteren. Dit gaat gepaard met de nodige kennisgeving aan de betrokkene met het oog op de
vrijwaring van zijn rechten. Het vaststellen van inbreuken zal, al naargelang het geval, aanleiding geven tot
strafrechtelijke vervolging, het opleggen van een administratieve geldboete, het intrekken van een gunst of statuut
of de terugvordering van uitgekeerde bedragen.
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16.

Zoals uit de opeenvolgende jaarverslagen van de afdeling Toezicht en Handhaving 1 blijkt, wordt een groot

deel van de controles op de correcte tewerkstelling van buitenlandse werknemers uitgevoerd in de land- en
tuinbouw. Tijdens deze controles is het niet steeds duidelijk welke percelen toebehoren of beplant worden door
welke landbouwers, waardoor het identificeren van de werkgever van aangetroffen werknemers bemoeilijkt wordt.
Daarnaast is de kennis over welke teelten op welke percelen worden voorzien onontbeerlijk om de controles op een
efficiënte en degelijke manier te kunnen inplannen. Daarom worden deze gegevens opgevraagd bij het departement
LV.
17.

Het Departement WSE, afdeling Toezicht en Handhaving, wenst met het oog op (1) een efficiënte inzet van

haar sociaalrechtelijke inspecteurs en (2) een correcte identificatie van de te controleren / gecontroleerde werkgevers
toestemming te verkrijgen tot mededeling van een aantal gegevens van persoonlijke aard die worden beheerd door
het Departement Landbouw en Visserij. De sociaalrechtelijke inspecteurs hebben reeds een geprivilegieerde toegang
tot de gegevens maar er werd beslist om toch een machtigingsaanvraag in te dienen omdat een 40-tal inspecteurs
toch systematisch de databank van het Departement Landbouw en Visserij zou moeten bevragen voor grondgebied
Vlaanderen. Om hier efficiënter te werk te kunnen gaan, wordt een halfjaarlijkse (juni en november) bevraging
gedaan zodat er met de meest recente gegevens kan worden gewerkt en de PV’s op een vlotte manier kunnen
worden afgehandeld.

III.

ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG

A. ONTVANKELIJKHEID
18.

Het gaat om persoonsgegevens van land- en tuinbouwers, zoals hun naam, landbouwnummer en

perceelgegevens. Gegevens van landbouwers zullen niet altijd persoonsgegevens in de zin van artikel 1, § 1, WVP
zijn daar zij soms louter informatie over rechtspersonen bevatten. 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. 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.
19.

De personen worden geïdentificeerd aan de hand van hun naam en landbouwnummer. 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.

1

Voorheen Inspectie WSE; terug te vinden op www.werk.be
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20.

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

toepassing2.
21.

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.
22.

De persoonsgegevens worden opgevraagd bij het departement LV. Vanaf 1 januari 2015 is het departement

Landbouw en Visserij in de rechten en plichten van het Agentschap voor Landbouw en Visserij getreden4. Het
departement LV is dus een instantie, vermeld in artikel 4, §1, 2°, decreet van 26 maart 2004.
23.

De VTC is derhalve bevoegd voorliggende machtigingsaanvraag te behandelen.

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.
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.

2

Art. 3, §1 WVP.

3

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 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 intercommunales, en de
samenwerkingsvormen zoals geregeld in het decreet van 6 juli 2001 houdende 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 polders, en de wateringen, bedoeld in de wet van 5 juli 1956
betreffende 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:
25.

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.
26.

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, bestaat bijgevolg uit een uiteenlopende groep.
27.

Volgende landbouwers moeten zich identificeren bij het departement en krijgen een uniek

landbouwernummer. 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).

28.

Eenmalige perceelregistratie door de landbouwers in Vlaanderen

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


Om betalingsrechten te activeren;



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



Om de premie ‘Jonge landbouwer’ aan te vragen;



Om aan de aangifteplicht bij de Mestbank te voldoen;



Om de derogatieaanvraag te vervolledigen;
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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;



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



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



Om percelen voor biocertificering aan te geven;



Om gedeeltelijke terugbetaling van de controlekosten voor de biologische productiemethode aan te vragen;



Om uitbetaling van de inkomenscompensatie en de onderhoudssubsidie voor bebossing van
landbouwgronden aan te vragen;



Om de aanplantsubsidie voor boslandbouwsystemen (agroforestry) van de goedgekeurde inschrijvingen aan
te vragen;



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;



Om aan de voorwaarden om steun aan te vragen voor de gekoppelde premies te voldoen;



Om overdrachten van perceelsgebruik te melden;



Om alle landbouwpercelen die in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in gebruik zijn aan te
geven;



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;



Om een perceel hennep aan te geven ook al is deze oppervlakte kleiner dan 2 ha;



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

29.

De wettelijke basissen voor de oorspronkelijke verwerking van de identificatie van de landbouwers zijn:


VERORDENING (EG) Nr. 1307/2013 VAN HET PARLEMENT EN DE RAAD van 17 december 2013 tot
vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de
steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordening (EG) nr.
637/2008 van de Raad en Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad;



VERORDENING (EG) Nr. 1120/2009 VAN DE COMMISSIE van 29 oktober 2009 houdende bepalingen voor de
uitvoering van de bedrijfstoeslagregeling waarin is voorzien bij titel III van Verordening (EG) nr. 73/2009
van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften inzake rechtstreekse steunverlening in
het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor
landbouwers;



VERORDENING (EG) Nr. 1121/2009 VAN DE COMMISSIE van 29 oktober 2009 houdende
uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad met betrekking tot de bij de titels IV
en V van die verordening ingestelde steunregelingen;



VERORDENING (EG) Nr. 1122/2009 VAN DE COMMISSIE van 30 november 2009 tot vaststelling van
bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad wat betreft de randvoorwaarden,
de modulatie en het geïntegreerd beheers- en controlesysteem in het kader van de bij die verordening
ingestelde regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers en ter uitvoering van
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Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad wat betreft de randvoorwaarden in het kader van de
steunregeling voor de wijnsector;


Wet 28 maart 1975 houdende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten (in bijzonder
artikel 3, § 1, 1°);



Ministerieel besluit van 19 augustus 2009 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling
van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden voor wat
betreft de uitvoering van de gedeelde bevoegdheden met het oog op de inrichting van een
gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het
meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid, voor de campagne 2010, artikel 1;



Besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2007 houdende bepalingen tot inrichting van een
gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het
meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid, artikel 4;



Decreet van 22 december 2006 houdende inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van
landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het
landbouwbeleid, artikel 2-4.

30.

De wettelijke basissen voor de oorspronkelijke verwerking voor de eenmalige perceelregistratie door de

landbouwers in Vlaanderen zijn:


VERORDENING (EG) Nr. 1305/2013 VAN HET PARLEMENT EN DE RAAD van 17 december 2013 inzake steun
voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en tot
intrekking van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad;



VERORDENING (EG) Nr. 1306/2013 VAN HET PARLEMENT EN DE RAAD van 17 december 2013 inzake de
financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van
Verordeningen (EG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005,
(EG) nr. 485/2008 van de Raad – art 67, 68, 70;



VERORDENING (EG) Nr. 1307/2013 VAN HET PARLEMENT EN DE RAAD van 17 december 2013 tot
vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de
steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordening (EG) nr.
637/2008 van de Raad en Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad - art 33;



GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 807/2014 VAN DE COMMISSIE van 11 maart 2014 tot aanvulling
van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake bijstand voor
plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en tot
invoering van overgangsbepalingen;



GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 640/2014 VAN DE COMMISSIE van 11 maart 2014 tot aanvulling
van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het geïntegreerd
beheers- en controlesysteem en de voorwaarden voor weigering of intrekking van betalingen en voor
administratieve sancties in het kader van rechtstreekse betalingen, plattelandsontwikkelingsbijstand en de
randvoorwaarden;



GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 907/2014 VAN DE COMMISSIE van 11 maart 2014 tot aanvulling
van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de betaalorganen
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en andere instanties, het financieel beheer, de goedkeuring van de rekeningen, de zekerheden en het
gebruik van de euro;


GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 639/2014 VAN DE COMMISSIE van 11 maart 2014 tot aanvulling
van Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van
voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot wijziging van bijlage X bij die verordening;



UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 808/2014 VAN DE COMMISSIE van 17 juli 2014 tot vaststelling van
uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake
steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo);



UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 809/2014 VAN DE COMMISSIE van 17 juli 2014 tot vaststelling van
uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat
betreft het geïntegreerd beheers- en controlesysteem, plattelandsontwikkelingsmaatregelen en de
randvoorwaarden;



UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 641/2014 VAN DE COMMISSIE van 16 juni 2014 tot vaststelling van
uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot
vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de
steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid;



Wet 28 maart 1975 houdende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten (in bijzonder
artikel 3, § 1, 1°);



Besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de
rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid. (Perceelsaangifte in verzamelaanvraag: Art 9, art 27; Randvoorwaarden Hoofdstuk 5 art
56, 59);



Ministerieel Besluit van 13 juli 2015 houdende uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24
oktober 2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het
kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, voor wat betreft de specifieke
regels voor vergroening binnen de rechtstreekse betalingen;



Ministerieel Besluit van 23 januari 2015 houdende uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van
24 oktober 2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in
het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, voor wat de rechtstreekse
betalingen betreft;



Het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2007 tot het verlenen van subsidies voor de
uitvoering van agromilieumaatregelen met toepassing van het Vlaams Programma voor
Plattelandsontwikkeling(PDPO). (van kracht voor de lopende 5 jarige verbintenissen van PDPO II (einde
2017);



Het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 betreffende het combineren van
agromilieumaatregelen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de
programmeringsperiode 2007-2013 (opmerking: 5-jarige verbintenissen kunnen lopen tot 2017);
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Het besluit van de Vlaamse Regering van 5 september 2014 tot het verlenen van subsidies voor de
uitvoering van agromilieu- en klimaatmaatregelen met toepassing van het Vlaams Programma voor
Plattelandsontwikkeling voor de periode 2014-2020;



Het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2015 betreffende het combineren van
agromilieumaatregelen, beheerovereenkomsten, bio-hectaresteun en ecologisch aandachtsgebied met
toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de programmeringsperiode 20142020;



Het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2008 betreffende het sluiten van beheerovereenkomsten en
het toekennen van vergoedingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20
september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling (van kracht voor de lopende 5 jarige
verbintenissen van PDPO II (einde 2017));



Het ministerieel besluit van 11 juni 2008 betreffende het sluiten van beheerovereenkomsten en het
toekennen van vergoedingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20
september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling;



Het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2014 tot het verlenen van subsidies voor
beheerovereenkomsten met toepassing van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en
de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds
voor plattelandsontwikkeling;



Besluit van de Vlaamse Regering van 4 juli 2014 tot het verlenen van hectaresteun voor de biologische
productiemethode met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de periode
2014-2020;



Besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2015 betreffende het verlenen van subsidies voor bebossing
en herbebossing;



Besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011 tot het verlenen van steun met toepassing van het
Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor deelname aan Europees erkende
voedselkwaliteitsregelingen en voor bijhorende afzetbevorderingsacties;



Ministerieel besluit van 20 oktober 2011 tot bepaling van nadere regels voor het verlenen van steun met
toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor deelname aan Europees erkende
voedselkwaliteitsregelingen en voor bijhorende afzetbevorderingsacties;



Besluit van de Vlaamse Regering van 30 juli 2014 betreffende het verlenen van subsidies voor
boslandbouwsystemen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de
programmeringsperiode 2014-2020;



Ministerieel Besluit van 21 juni 2010 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van
zaaizaden van landbouw- en groentegewassen;



Het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door
nitraten uit agrarische bronnen en zijn uitvoeringsbesluiten.
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Doeleinde van de verdere verwerking:

31.

Het correct identificeren van de landbouwer
De gevraagde gegevens zouden het departement WSE toelaten om de betrokken landbouwer correct te

identificeren. Gelet op de gevolgen waartoe de vaststellingen van de sociaalrechtelijk inspecteurs van het
departement WSE kunnen leiden – strafvervolging, intrekking van de bestaande vergunning of erkenning,
administratieve sancties – is het aangewezen dat deze de betrokkene nauwkeurig kunnen identificeren. Bij de
controle van aangetroffen buitenlandse werknemers is het daarom onontbeerlijk de correcte identiteit van de
verantwoordelijke werkgever te kunnen achterhalen. Door interpretatieproblemen bij vertalingen, of door
verschillende ketens van onderaanneming, is het niet steeds eenvoudig om de verantwoordelijke
werkgever/opdrachtgever tot de uitvoering van de werken te kennen door loutere ondervraging van de aangetroffen
werknemers. Raadpleging van de identificatiegegevens van de landbouwer die een bepaald perceel verbouwt op een
bepaald moment zou toelaten deze identificatie eenduidig te doen.
Ter illustratie verwijzen de aanvragers naar artikel 35, § 1, van het KB van 9 juni 1999 betreffende de tewerkstelling
van buitenlandse werknemers waarin wordt gesteld dat de arbeidsvergunning wordt ingetrokken wanneer de
werkgever:
-

gebruik heeft gemaakt van bedrieglijke praktijken of onjuiste of onvolledige verklaringen heeft afgelegd om
ze te verkrijgen;

-

de tewerkstelling strijdig is, hetzij met de openbare orde of openbare veiligheid, hetzij met de wetten en
reglementen, hetzij nog met de internationale overeenkomsten en akkoorden inzake indienstneming en
tewerkstelling van werknemers van buitenlandse nationaliteit;

-

de werkgever de wettelijke en reglementaire verplichtingen betreffende de tewerkstelling van werknemers
niet nakomt;

-

de werknemer niet is tewerkgesteld overeenkomstig de loon- en andere arbeidsvoorwaarden die gelden
voor de Belgische werknemers;

-

de arbeidskaart van de werknemer, die door de werkgever wordt tewerkgesteld, wordt ingetrokken;

-

de werkgever zich niet houdt aan de voorwaarden die aan de arbeidsvergunning verbonden zijn


32.

Tijdig de betrokken landbouwer op de hoogte te stellen van de eventuele inbreuk
Artikel 6, § 2, van het decreet van 30 april 2004 houdende sociaalrechtelijk toezicht4 stelt dat een afschrift

van het proces- verbaal waarbij de inbreuk wordt vastgesteld, op straffe van het verlies van de aan deze akte
toekomende bijzondere bewijskracht, binnen een termijn van 14 dagen, die een aanvang neemt de dag na die
waarop het laatste constitutieve element van de inbreuk wordt vastgesteld per aangetekende brief ter kennis wordt
gebracht aan de overtreder en / of zijn werkgever.
33.

Artikel 6, § 1, 6°, i), van voormeld decreet stelt tevens dat onverminderd het vorderingsrecht van het

Openbaar Ministerie en van de onderzoekrechter als vermeld in artikel 28 ter, en 56, § 2, van het Wetboek van
4

Decreet tot uniformisering van de toezichts-, sanctie- en stafbepalingen die zijn opgenomen in de regelgeving van de
sociaalrechtelijke aangelegenheden, waarvoor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest bevoegd zijn (B.S. 5 augustus
2004).
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Strafvordering, de sociaalrechtelijke inspecteurs de beoordelingsbevoegdheid bezitten om processen verbaal op te
stellen, waarin alle bevindingen en verhoren, alsook alle vastgestelde inbreuken uit hoofde van de in artikel 2
vermelde regelgeving worden opgetekend minstens de hierna volgende gegevens bevatten: termijn van 14 dagen
waarbinnen de krachtens dit decreet opgelegde kennisgeving van het afschrift van het proces-verbaal dient te
geschieden.
34.

Permanente toegang tot de gevraagde gegevens laat het Departement WSE toe steeds binnen deze termijn

de betrokken landbouwer op de hoogte te stellen.

35.

Het plannen van de controles
Zoals uit de opeenvolgende jaarverslagen van de afdeling Toezicht en Handhaving5 blijkt, wordt een groot

deel van de controles op de correcte tewerkstelling van buitenlandse werknemers uitgevoerd in de land- en
tuinbouw.
36.

In deze sector zijn op het Vlaamse grondgebied ongeveer 32.000 land- en tuinbouwers actief. Met het oog

op een efficiënte inzet van de sociaalrechtelijke inspecteurs (ongeveer 41 VTE) worden de inspectierondes op
voorhand ingepland op basis van een risicoanalyse. Door kennis van de hoofdteelten die landbouwers op hun
percelen uitvoeren, kunnen inspecties efficiënter in de tijd worden ingepland.
37.

De VTC is van oordeel dat de doeleinden in randnummer 31 e.v. welbepaald en uitdrukkelijk omschreven

zijn in de zin van artikel 4, §1, 2°, WVP.
38.

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.
39.

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.
40.

Het departement WSE heeft nood aan de identificatiegegevens van de landbouwers voor het uitvoeren van

de wettelijk toegekende taken, nl. de controle van de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. Men kan stellen
dat het tot de redelijke verwachtingen behoort van de betrokkenen land- en tuinbouwers dat hun persoonsgegevens
kunnen opgevraagd worden bij de dienst van de Vlaamse Overheid die aangeduid is als de bevoegde instantie voor
de identificatie en registratie 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.

5

Voorheen Inspectie WSE; terug te vinden op www.werk.be

VTC/M/2016/40/AT

11

41.

Er kan dus geoordeeld worden dat de doeleinden van de latere verwerking verenigbaar zijn met deze van de

oorspronkelijke verwerking.
42.

Volgende wetgevingen liggen aan de basis voor wat betreft de bevoegdheidstoekenning van de afdeling

Toezicht en Handhaving van het departement Werk en Sociale Economie: het decreet van 30 april 2004 tot
uniformisering van de toezichts-, sanctie- en strafbepalingen die zijn opgenomen in de regelgeving van de
sociaalrechtelijke aangelegenheden, waarvoor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest bevoegd zijn (het
decreet van 30 april 2004 houdende sociaalrechtelijk toezicht) en het Sociaal Strafwetboek: de specifieke regelgeving
waarvoor toegang tot de beoogde gegevens gevraagd wordt, is de wet van 30 april 1999 met betrekking tot de
tewerkstelling van buitenlandse werknemers en zijn uitvoeringsbesluiten.
43.

Ingevolge het Kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003 (art. 2, §3 in combinatie met art. 4) en het

besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie en
het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 tot operationaliseren van het beleidsdomein Werk en Sociale
Economie, is het departement WSE, afdeling Toezicht en Handhaving, bevoegd voor de controle en het toezicht op
de regelgeving binnen dit beleidsdomein.
44.

Het toezicht op deze wetgeving wordt georganiseerd volgens de bepalingen van het Sociaal Strafwetboek.

45.

Het toekomstige doel is rechtmatig te noemen.

46.

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
47.

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.
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48.

Het betreft de volgende persoonsgegevens van land- en tuinbouwers:

Exacte behoefte

Proportionaliteit

Identificatie

Wanneer personen aan het werk worden aangetroffen op een veld, dient de

naam en voornaam

werkgever en de onderneming waarvoor de personen aan het werk zijn

telefoon- en GSM-nummer

uniek identificeerbaar te zijn. Dit gelet op de gevolgen die aan een

E-mailadres

vaststelling van de afdeling Toezicht & Handhaving van het departement

Landbouwnummer

WSE kunnen gekoppeld worden (strafrechtelijk gevolg, administratieve

Status (actief of niet)

sancties, …).

Ondernemingsnummer

Om de rechten van de verdediging te waarborgen, is ook steeds nodig

Status per ondernemingsnummer

contact op te kunnen nemen met de werkgever-landbouwer. Toegang tot

XY-coördinaat van de exploitatie

zijn contactgegevens zoals telefoonnummer, e-mailadres, … laat toe dit
efficiënt te laten verlopen.

Perceelgegevens

Een link tussen de perceelgegevens (X-Y coördinaten) en de gegevens van de

campagne (jaartal)

gebruiker van het perceel laten toe de betrokken landbouwer/werkgever

perceelnummer

eenduidig te identificeren (zie identificatiegegevens gegeven 1). De

aangegeven en grafische oppervlakte

perceelgegevens laten toe het perceel correct te lokaliseren en de teelten op

gewascode en –naam van voorteelt, hoofdteelt,

dit perceel te kennen:. Deze gegevens laten enerzijds toe met zekerheid het

combinatieteelt, eerste en tweede nateelt

perceel te identificeren en aan de juiste landbouwer te koppelen, en laten

datum ingebruikname perceel

anderzijds toe de inspecties efficiënt in te plannen.

gespecialiseerde productiemethode
in gebruik op 31/05/CMP (CMP=campagnejaar)
landbouwer actief op 31/05/CMP
naam van het perceel
gemeente van middelpunt perceel
NIS-code van de gemeente
XY-coördinaat
lengte/breedtegraad

49.

Tot op heden heeft er geen jaarlijkse systematische gegevensuitwisseling plaatsgevonden. Er is wel ad hoc

uitwisseling op basis van geprivilegieerde toegang zoals bepaald in artikel 7 van het decreet van 30 april 2004
houdende sociaalrechtelijk toezicht; nl. de sociaalrechtelijke inspecteurs hebben bij de uitoefening van hun opdracht
het recht om over te gaan tot elk onderzoek, elke controle en elk verhoor van personen over relevante feiten, alsook
alle inlichtingen in te winnen die zij nodig achten om zich ervan te vergewissen dat de bepalingen van de regelgeving
waarop zij toezicht uitoefenen, werkelijk wordt nageleefd en inzonderheid zich, zonder verplaatsing, alle
informatiedrager die om het even welke andere gegevens bevatten, ter inzage doen voorleggen wanneer zij dit nodig
achten om hun opdracht te volbrengen en overgaan tot het onderzoek ervan.
50.

Met de uitbreiding van de taken van WSE per 1 januari 2016 is het echter wel wenselijk geworden om over

te schakelen op een meer systematische en georganiseerde uitwisseling tussen de beide entiteiten.
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51.

De doelgroep zijn de land- en tuinbouwers die hun activiteiten ontplooien op het grondgebied van

Vlaanderen en waarvoor WSE de controles moet inplannen. De controles beperken zich niet tot een vast aantal
gemeentes of zones, maar wisselen voortdurend in de loop van het jaar. Om Departement LV niet jaarlijks
meermaals te belasten met het opmaken van andere queries, wordt de uitwisseling beperkt tot 2 maal per jaar voor
gans Vlaanderen. Zie verder onder B.2.3. voor de frequentie van de mededeling.
52.

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

evenredig en niet overmatig voor de doeleinden vermeld in randnummer 31 e.v.

B.2.2. Bewaringstermijn van de gegevens
53.

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.
54.

Men vraagt de gegevens te mogen bewaren voor 5 tot 10 jaar. Dit zowel voor de identificatiegegevens als

voor de gegevens van de percelen.
55.

De verantwoording voor de bewaringstermijn voor de identificatiegegevens en de percelen is de volgende:

de afdeling Toezicht en Handhaving van het departement WSE staat in voor het opsporen, vaststellen en zo nodig
ook het vervolgen van inbreuken op diverse reglementeringen. Het departement WSE stelt voorop de gegevens bij te
houden zolang de vastgestelde inbreuken niet verjaard zijn. De gegevens van een dossier dat volledig is afgehandeld
voor het bereiken van de verjaring kan voor het departement WSE immers nog pertinent zijn daar sommige
bepalingen voorzien in zwaardere sancties in geval van recidive binnen een bepaalde termijn (zie voorbeeld artikel 19
van het decreet van 30 april 2004). Daar niet alle reglementeringen waarop het departement WSE toezicht uitoefent
dezelfde verjaringstermijn kennen, kan het departement WSE geen precieze bewaringstermijn vooropstellen. In
hoofdzaak kunnen er zich 2 situaties voordoen: ofwel zijn de feiten strafrechtelijk sanctioneerbaar. Voor het gros van
de materies is dan een verjaringstermijn van 5 jaar voorzien; ofwel zijn de feiten niet strafrechtelijk sanctioneerbaar.
In dit geval is in de meeste gevallen geen specifieke verjaringstermijn bepaald en wordt er teruggevallen op de
burgerlijke verjaringstermijn (10 jaar).
56.

De VTC gaat akkoord met deze gevraagde termijnen.

B.2.3. Frequentie van de toegang
57.

De toegang tot de gevraagde gegevens zou periodiek zijn.

58.

De identificatiegegevens worden op regelmatige basis uitgewisseld. Het is belangrijk om op elk moment de

juiste gebruiker van de percelen te kennen op het betrokken ogenblik. De identificatiegegevens kunnen dagelijks
worden aangepast. Hier is het dus noodzakelijk op steeds over een up-to date lijst te beschikken. Ideaal zou zijn om
net als met het Rijksregister (waar ook niet iedereen wordt geconsulteerd) een permanente toegang zou kunnen
VTC/M/2016/40/AT
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worden voorzien voor de identificatiegegevens. Omdat dit momenteel nog niet mogelijk is, wordt gezocht naar de
meeste ideale periodieke uitwisseling (er is binnen het departement landbouw en Visserij een abonnementsysteem
ter beschikking) waar gegevens zoveel mogelijk up-to-date worden gehouden.
59.

De perceelgegevens worden periodiek opgevraagd. Er wordt eenmaal per jaar een verzamelaanvraag

ingediend per jaar met perceelgegevens. Hier heeft het geen zin maandelijks een uitwisseling te doen. Er kan in juni
een voorlopige dataset worden uitgewisseld (voor de controles tijdens het hoogseizoen) en een definitieve lijst van
perceelgegevens in het najaar.
60.

De VTC kan akkoord gaan met de gevraagde frequentie.

B.2.4. Duur van de machtiging
61.

De machtiging wordt voor onbepaalde duur gevraagd.

De bevoegdheid die aan de sociaalrechtelijk inspecteurs wordt toegekend is eveneens van onbepaalde duur.
62.

De VTC kan akkoord gaan met de gevraagde duur.

B.2.5. Bestemmelingen en/of derden waaraan gegevens worden meegedeeld
63.

Het betreft enkel interne medewerkers: het betreft de sociaalrechtelijk inspecteurs zoals opgesomd in het

Ministerieel Besluit van 4 juli 2011 tot aanwijzing van de sociaalrechtelijk inspecteurs en de ambtenaren bevoegd
voor het opleggen van administratieve geldboeten, laatst gewijzigd door het Ministerieel Besluit van 10 juni 2015.
64.

Het departement WSE heeft al bevestigd dat deze personeelsleden een verklaring op eer zullen

ondertekenen waarmee ze zich akkoord verklaren de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van de
informatiegegevens te respecteren. Een lijst van deze personeelsleden wordt op de voormelde afdelingen
bijgehouden en kan op elk ogenblik aan de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer worden
bezorgd. Deze lijst wordt ook systematisch geactualiseerd.

B.3. TRANSPARANTIEBEGINSEL
(artikelen 4, §1, 1°, en 9 tot 15bis, WVP)
65.

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

persoonsgegevens worden gebruikt.
66.

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
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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.
67.

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.
68.

Nadat de machtigingsaanvraag is goedgekeurd wordt op de website van Departement LV en WSE de

machtiging kenbaar gemaakt, samen met de doelstelling en de uitgewisselde gegevens.
Bij het invullen van de verzamelaanvraag wordt de landbouwer hier ook naar verwezen.
69.

De VTC kan akkoord gaan met deze vormen van informatieverstrekking maar wijst er op dat de

kennisgeving alle elementen vermeld in artikel 9 WVP6 moet bevatten.

B.4. EXTERNE VERWERKERS EN DIENSTENINTEGRATOR
70.

De ICT-firma die de externe verwerker is voor het departement WSE is HB-plus.

6 Art. 9. § 1. Indien persoonsgegevens betreffende de betrokkene bij hemzelf worden verkregen, moet de verantwoordelijke voor
de verwerking of diens vertegenwoordiger uiterlijk op het moment dat de gegevens worden verkregen aan de betrokkene ten
minste de hierna volgende informatie verstrekken, behalve indien hij daarvan reeds op de hoogte is :
a) de naam en het adres van de verantwoordelijke voor de verwerking en, in voorkomend geval, van diens vertegenwoordiger;
b) de doeleinden van de verwerking;
c) het bestaan van een recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van hem betreffende
persoonsgegevens te verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op direct marketing;
d) andere bijkomende informatie, met name:
– de ontvangers of de categorieën ontvangers van de gegevens,
– het al dan niet verplichte karakter van het antwoord en de eventuele gevolgen van niet beantwoording,
– het bestaan van een recht op toegang en op verbetering van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben; behalve indien
die verdere informatie, met inachtneming van de specifieke omstandigheden waaronder de persoonsgegevens verkregen worden,
niet nodig is om tegenover de betrokkene een eerlijke verwerking te waarborgen; […]
§ 2. Indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verkregen, moet de verantwoordelijke voor de verwerking of zijn
vertegenwoordiger, op het moment van de registratie van de gegevens of wanneer mededeling van de gegevens aan een derde
wordt overwogen, uiterlijk op het moment van de eerste mededeling van de gegevens, ten minste de volgende informatie
verstrekken, tenzij de betrokkene daarvan reeds op de hoogte is :
a) de naam en het adres van de verantwoordelijke voor de verwerking en, in voorkomend geval, van diens vertegenwoordiger;
b) de doeleinden van de verwerking;
c) het bestaan van een recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van hem betreffende
persoonsgegevens te verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op direct marketing; in dit geval dient de
betrokkene in kennis te worden gesteld vooraleer de persoonsgegevens voor de eerste keer aan een derde worden verstrekt of voor
rekening van derden worden gebruikt voor direct marketing;
d) andere bijkomende informatie, met name :
– de betrokken gegevenscategorieën;
– de ontvangers of de categorieën ontvangers;
– het bestaan van een recht op toegang en op verbetering van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben; behalve indien
die verdere informatie, met inachtneming van de specifieke omstandigheden waaronder de gegevens verwerkt worden, niet nodig is
om tegenover de betrokkene een eerlijke verwerking te waarborgen;
e) andere informatie afhankelijk van de specifieke aard van de verwerking, die wordt opgelegd door de Koning na advies van de
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
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71.

Het departement LV werkt niet met een externe verwerker.

72.

Er moet voor gezorgd worden dat de beheerder van de infrastructuur geen toegang heeft tot de data zelf

tenzij strikt noodzakelijk.
73.

De tussenkomst van een dienstenintegrator heeft hier geen meerwaarde.

74.

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.

B.5. BEVEILIGING

75.

De VTC wijst de verantwoordelijke voor de verwerking op de verplichtingen van artikel 16 WVP en op de

richtsnoeren informatieveiligheid7.
76.

De gegevens zullen via ZEND TO (vergelijkbaar met We-Transfer) worden verstuurd en waarbij de server

volledig in beheer is van Departement Landbouw en Visserij zodat er op elk moment controle blijft over de gegevens
die dus niet in de cloud worden geplaatst. De betrokken sociaalrechtelijke inspecteur van het Departement Werk en
Sociale Economie krijgt een mail met een link waarna de aanvrager gedurende 14 dagen de gegevens kan afladen.
De bestanden met persoonsgegevens worden bovendien versleuteld met een sterk wachtwoord.

B.5.1. Op het niveau van de aanvrager
77.

De veiligheidsconsulent van het departement WSE is erkend door het sectoraal comité van de sociale

zekerheid en de gezondheid. Het departement WSE geeft aan te voldoen aan de minimale normen van de
Kruispuntbank Sociale Zekerheid. Deze worden jaarlijks geëvalueerd.

B.5.2. Op het niveau van de instantie die de gegevens zal doorgeven
78.

Het departement LV heeft een veiligheidsconsulent die geadviseerd werd door de VTC8.

79.

Het departement LV heeft een veiligheidsplan dat laatst werd bijgewerkt op 7 maart 2016.

7

http://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/richtsnoeren_informatiebeveiliging_0.pdf

8
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IV.
80.

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

departement WSE in het kader van controle op de tewerkstelling van buitenlandse werknemers zoals beschreven in
randnummer 31 e.v.

De voorzitter,

Willem Debeuckelaere
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