PROTOCOL VOOR DE ELEKTRONISCHE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN VLM NAAR ANB
in het kader van Socio-Economische Analyse Natura2000
07/08/2019
Dit protocol wordt gesloten conform artikel 8, §1, van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het
elektronische bestuurlijke gegevensverkeer.
TUSSEN
De Vlaamse Landmaatschappij (VLM), NV burgerlijke vennootschap met handelsvorm, met zetel te
Sint-Joost-ten-Node, 1210 Brussel, Koning Albert II - laan 15, 0236.506.685, RPR Brussel, waarvan de
statuten werden goedgekeurd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 1988,
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 2 maart 1990, het laatst gewijzigd bij het besluit van
de Vlaamse Regering van 8 december 2017 (bijlage B.S. 8 februari 2018), hier vertegenwoordigd door
de heer Toon Denys, gedelegeerd bestuurder van de VLM, handelend krachtens de artikelen 22 en
23 van de statuten van het agentschap.
hierna: "VLM";
EN
Het Agentschap voor Natuur en Bos, afgekort ANB, ingeschreven in de Kruispuntbank Ondernemingen
met het nummer 0316.380.841, en gevestigd te 1000 Brussel, Havenlaan 88 bus 75 en
vertegenwoordigd door mevrouw Marleen Evenepoel, administrateur-Generaal.
hierna: "ANB";
VLM en ANB worden hieronder ook wel afzonderlijk aangeduid als een "partij" of gezamenlijk als de
"partijen";
NA TE HEBBEN UITEENGEZET
A.

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM), is een NV burgerlijke vennootschap met handelsvorm,
met zetel te Sint-Joost-ten-Node, 1210 Brussel, Koning Albert II - laan 15, 0236.506.685, RPR
Brussel, waarvan de statuten werden goedgekeurd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
21 december 1988, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 2 maart 1990, het laatst
gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2017 (bijlage B.S. 8 februari
2018).
Art. 5 van dit decreet bepaalt de missie van de VLM. Het agentschap heeft als missie bij te
dragen tot de realisatie van de doelstellingen van : 1 ° het milieubeleid, bedoeld in artikel 1.2.1,
§ 1, van het decreet algemene bepalingen milieubeleid; 2° de ruilverkaveling, bedoeld in de
wetgeving inzake ruilverkaveling van landeigendommen; 3° de landinrichting, vermeld in het
decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting; 4° het decreet natuurbehoud; 5° het
Mestdecreet van 22 december 2006;6° het geïntegreerd plattelandsbeleid; 7° het grondbeleid
van het eigen beleidsdomein; 8° het decreet Vlaamse Grondenbank.

B.

Het Agentschap voor Natuur en Bos, afgekort ANB, afdeling, ingeschreven in de Kruispuntbank
Ondernemingen met het nummer 0316.380.841, en gevestigd te 1000 Brussel, Havenlaan 88
bus 75 waarvan de statuten werden goedgekeurd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
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23 december 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder
rechtspersoonlijkheid
Art. 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2005 tot oprichting van het
intern verzelfstandigd zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
omschrijft de missie van het ANB als volgt:

Het ANB heeft als missie bij te dragen tot de realisatie van het beleid inzake natuurbehoud en
de vrijwaring van het natuurlijk milieu en van het milieubeleid. Het ANB doet dit in het bijzonder
door het instandhouden en bevorderen van de biodiversiteit, door het stimuleren van
groenvoorziening, door een duurzame inrichting, door het duurzaam beheer en de uitbreiding
van het bos-, groen- en natuurareaal, met aandacht voor de sociale, economische, educatieve,
wetenschappelijke en milieubeschermende functie waarbij gelijktijdig verschillende functies
vervuld worden. ANB beheert hiervoor zelf en in partnerschap terreinen en ondersteunt het
beheer door derden."

C.

ANB besteedt een socio-economische analyse uit van het Natura 2000 programma in
Vlaanderen. Binnen deze opdracht wordt o.a. gekeken naar de impact op de landbouwsector
en wordt deze impact vergeleken met evoluties in de rest van Vlaanderen. Hiervoor zijn data
nodig o.a. over veestapel en beheersovereenkomsten.

D.

De partijen wensen overeenkomstig artikel 8, §1, van het decreet van 18 juli 2008 betreffende
het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer een protocol te sluiten met betrekking tot de
elektronische mededeling van persoonsgegevens. Dat protocol wordt bekendgemaakt op de
website van beide partijen.

F.

De functionaris voor gegevensbescherming van VLM heeft op 12/07/2019 advies met
betrekking tot een ontwerp van dit protocol gegeven.

G.

De functionaris voor gegevensbescherming van ANB heeft op 07/08/2019 advies met
betrekking tot een ontwerp van dit protocol gegeven.

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:

Artikel 1: Onderwerp
In dit protocol worden de voorwaarden en modaliteiten van de elektronische mededeling van de
persoonsgegevens zoals omschreven in artikel 3 door VLM aan ANB uiteengezet.

Artikel 2: Rechtvaardigingsgronden van zowel de mededeling als de inzameling van
de persoonsgegevens
De beoogde gegevensverwerking door ANB gebeurt op grond van de noodzakelijkheid voor de
vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het
openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen ( AVG Art 6 - 1. e)
VLM heeft de opgevraagde gegevens oorspronkelijk verzameld voor volgende doeleinden:
De VLM heeft overeenkomstig artikel 6,§1 van het decreet van 21 december 1998 houdende
oprichting van de VLM, als taak de uitvoering van het mestbeleid, als bedoeld in het
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Mestdecreet (Decreet houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door
nitraten uit agrarische bronnen, daterend van 22/12/2006).
De VLM 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 meststromen;
-

Te zorgen voor de uitbouw en het beheer van een gronddatabank met betrekking tot de
mestproblematiek;
-

Te bemiddelen in de verhandeling en de afname, het vervoer en het verwerken van dierlijke
mest;

-

- Te zorgen voorde handhaving van het Mestdecreet en de uitvoeringsbesluiten hiervan.
Deze gegevens van de VLM worden opgevraagd bij de betrokken landbouwbedrijven in
uitvoering verplichtingen van een Europese richtlijn, het Mestdecreet en zijn
uitvoeringsbesluiten:
Richtlijn 91/676/EEG van de Raad van 12 december 1991 inzake de bescherming van water
tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen (bron website Europese Unie, PB L
375 van 31.12.1991);
-

Decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de
verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen (Art. 4);

-

- Het 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, en zijn uitvoeringsbepalingen (Decreet
Eenmalige perceelsregistratie (EPR))
ANB zal de opgevraagde gegevens enkel voor het volgende doeleinde verwerken:
Globale socio-economische impactanalyse Natura 2000;
Het Natuurdecreet en het Instandhoudingsbesluit van 20 juni 2014 verwachten dat ANB op
geregelde tijdstippen een voortgangsrapport opmaakt. Het voortgangsrapport Natura 2000
omvat:
1° een verslag van de stand van uitvoering van het Vlaams Natura 2000-programma;
2° een opgave van de nog te verrichten acties tijdens de programmacyclus in kwestie;
3° een overzicht van de middelen die ingezet worden ter uitvoering van het Vlaams
Natura 2000-programma;
4° een overzicht van de globale socio-economische impact van de uitvoering van het
Vlaams Natura-2000-programma en de impact op het natuurbehoud dat niet is
gerelateerd aan het instandhoudingsbeleid.
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Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de bepaling van de globale socio-economische impact en
dan meer specifiek voor de landbouwsector.
Het doeleinde voor de verdere gegevensverwerking is de rapportering aan de Vlaamse
regering over het Natura 2000 programma. Deze rapportering is gebaseerd op de resultaten
van een wetenschappelijk onderzoek dat gebruik maakt van de aangeleverde gegevens. Op
deze verwerkingen geldt een uitzondering volgens artikel 5, 1, b), tweede zinsdeel van de
algemene verordening gegevensbescherming: deze verwerkingen worden niet als
onverenigbaar beschouwd met de oorspronkelijke doeleinden.

Artikel 3: De gevraagde persoonsgegevens en de categorieën en omvang van de
gevraagde persoonsgegevens conform het proportionaliteitsbeginsel
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de verschillende persoonsgegevens die
worden meegedeeld, alsook de verantwoording van de proportionaliteit en de bewaartermijn van de
gegevens.
Het betreft geen persoonsgegevens als vermeld in artikel 9 en/of 10 van de algemene verordening
gegevensbescherming. Indien dat wel het geval is, wordt dit gespecificeerd in onderstaande tabel.
De gegevens worden opgevraagd op basis van gepseudonomiseerde bedrijven maar wel
gegeorefereerd..

•

Gegeven 1
het concrete

gegeven
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gegevens zijn, kunnen ze in

afzetmogelijkheid in kg N (N uit dierlijke mest; werkzame N; (totale

clusters worden vermeld.

N als er jaren vóór 2016 zouden aangeleverd worden) en kg P205;
teeltcodes (waarmee bepaald kan worden of het een stalperceel
betreft of niet)

Verantwoording

Socio-economische impact natura2000 programma op evolutie van

proportionaliteit

de landbouwsector binnen en buiten natura2000: evolutie teelten,

waarom
noodzakelijk
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gegeven
voor

het

bemestingsbeperkingen, beperkingen in productie-capaciteit door
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Gegeven 2

•

Voor 2018, 2016, 2014, 2012, 2010: Vlaanderen dekkend
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identificatienummers
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het concrete gegeven

dat

wordt meegedeeld. Als er veel

(landbouwers, exploitanten, exploitaties), aantal dieren per
diersoort en diercategorie

gegevens zijn, kunnen ze in
clusters worden vermeld.
Verantwoording

Socio-economische impact natura2000 programma op evolutie van

proportionaliteitwoorom

elk

gegeven noodzakelijk is voor

de landbouwsector binnen en buiten natura2000: aantal bedrijven,
soort bedrijven, intensivering, evolutie veestapel

het gevraagde doel. Als in
artikel 1 en 2 verschillende
doelen

zijn

opgegeven,

aangeven voor welk doel het
gegeven wordt meegedeeld
[...]

De meegedeelde gegevens zullen door ANB gedurende 1 jaar bewaard worden. Deze bewaartermijn
kan worden verantwoord gezien de looptijd van de studie.

Artikel 4: De categorieën van ontvangers en derden die mogelijks de gegevens
eveneens verkrijgen
ANB laat de meegedeelde persoonsgegevens in het kader van de in artikel 2, 2°, vooropgestelde
finaliteiten meedelen aan volgende categorie(ën) van ontvangers die als verwerkers (uitvoerders
wetenschappelijk onderzoek) zullen optreden:
o
o
o

VITO reden: als opdrachtnemer voor het uitvoeren van deze studie
INBO reden: als mede-opdrachtnemer voor het uitvoeren van deze studie
Universiteit Antwerpen reden: als mede-opdrachtnemer voor het uitvoeren van deze
studie

Daarnaast kunnen de gevraagde gegevens ingezien worden, voor zover noodzakelijk in het kader van
de begeleiding van de uitvoering van het wetenschappelijk onderzoek, door:
o
o

NISIP, team monitoring en onderzoek
Stuurgroepleden opdracht Sociaal Economische Impactanalyse Vlaams Natura 2000
programma

Elke eventuele mededeling van de gevraagde persoonsgegevens door ANB moet voorafgaandelijk aan
VLM worden gemeld en moet uiteraard in overeenstemming zijn met de relevante wet- en regelgeving
inzake de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens. Dat
betekent onder meer dat ANB waar vereist een verwerkingsovereenkomst sluit voor de van de
gevraagde gegevens.
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Artikel 5. Periodiciteit van de mededeling en de duur van de mededeling
De persoonsgegevens zullen EENMALIG worden opgevraagd.

Artikel 6: Beveiligingsmaatregelen
VLM treft volgende maatregelen ter beveiliging van de mededeling van de persoonsgegevens, vermeld
in artikel 2:
o

heeft een functionaris voor gegevensbescherming conform artikel 37, 38 en 39 van
Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016.

o

beschikt over een actueel veiligheidsbeleid gebaseerd op de ISO norm 72002 en heeft op
basis hiervan een informatiebeveiligingsmanagementsysteem uitgebouwd met een
jaarplan en rapportering.

Daarnaast werden ook volgende specifieke maatregelen in het kader van de gegevensmededeling
getroffen:
de uitwisseling van gegevens gebeurt zonder tussenkomst van een dienstenintegrator
rechtstreeks van VLM naar de partners van ANB die instaan voor de verwerking. De
instanties zullen hierbij gebruik maken van het beveiligd uitwisselingsplatform van de
VLM. Dit AUB-platform ( Managed File Transfer ( MFT) - Platform) is een speciaal
ontwikkeld platform voor alle gecontroleerde, beveiligde niet geautomatiseerde
uitwisseling van gegevensbestanden met derden, in het bijzonder wanneer er
persoonsgegevens zijn opgenomen. Er wordt aan specifieke gebruikers toegang verleend
tot specifieke bestanden. Elke actie van plaatsen, verzenden tot downloaden wordt
specifiek gelogd. De bestanden worden ten laatste na 4 weken verwijderd.

o

o

de toegang tot het platform zowel binnen de VLM als bij de externe partner is beperkt tot
een tweetal personen met een specifieke MFT-login.

o

externe rapportage van resultaten gebeurt op een geaggregeerd niveau zodat
identificatie van individuele bedrijven niet mogelijk is.

ANB treft ten minste volgende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen ter beveiliging
van de ontvangen persoonsgegevens bij verdere verwerking:
o

heeft een functionaris voor gegevensbescherming conform artikel 37, 38 en 39 van
Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016.

o

het ANB beschikt over een actueel veiligheidsbeleid gebaseerd op de ISO norm 72002
en heeft op basis hiervan een informatiebeveiligingsmanagementsysteem uitgebouwd
met een jaarplan en rapportering.

o

De data wordt bewaard in beperkt toegankelijke folders van de verwerkers (enkel voor
betrokken onderzoekers) en de personen van ANB vermeld in Art. 4, voor zover
noodzakelijk in het kader van de opvolging van het wetenschappelijk onderzoek. De data
worden niet uitgewisseld met derden.

ANB moet kunnen aantonen dat de in dit artikel opgesomde maatregelen werden getroffen. Op
eenvoudig verzoek van VLM moet ANB hiervan aan VLM het bewijs overmaken.
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Aangezien ANB voor de verwerking van persoonsgegevens die het voorwerp zijn van voorliggend
protocol, beroep doet op meerdere verwerkers dwingt ANB afdoende garanties af met betrekking tot
het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen af opdat de verwerking aan
de vereisten van de algemene verordening gegevensbescherming voldoet en de bescherming van de
rechten van de betrokkene gewaarborgd is. ANB sluit in voorkomend geval met alle verwerkers een
verwerkersovereenkomst in overeenstemming met artikel 28 van de algemene verordening
gegevensbescherming. Partijen bezorgen elkaar een overzicht van de verwerkers die de gevraagde
gegevens verwerken, en actualiseren dit overzicht zo nodig.

Artikel 7: Kwaliteit van de persoonsgegevens
Zodra ANB één of meerdere foutieve, onnauwkeurige, onvolledige, ontbrekende, verouderde of
overtollige gegevens in de persoonsgegevens, vermeld in artikel 3, vaststelt (al dan niet op basis van
een mededeling van de betrokkene, meldt zij dat onmiddellijk aan VLM die na onderzoek binnen 1 jaar
van de voornoemde vaststellingen de gepaste maatregelen binnen 1 jaar treft en ANB daarvan
vervolgens op de hoogte brengt.

Artikel 8: Sanctie bij niet-naleving
Onverminderd haar recht om een schadevergoeding te vorderen en in afwijking van artikel 5, 2°, kan
VLM dit protocol middels eenvoudige kennisgeving en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling
eenzijdig beëindigen indien ANB deze persoonsgegevens verwerkt in strijd met hetgeen bepaald is in
dit protocol, met de algemene verordening gegevensbescherming of met andere relevante wet- of
regelgeving inzake de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 9: Meldingsplichten
Partijen engageren zich in het licht van artikel 33 van de algemene verordening gegevensbescherming
om elkaar [via de functionarissen voor gegevensbescherming] zonder onredelijke vertraging op de
hoogte te stellen van elk gegevenslek dat zich voordoet betreffende de meegedeelde gegevens met
impact op beide partijen en in voorkomend geval onmiddellijk gezamenlijk te overleggen teneinde alle
maatregelen te nemen om de gevolgen van het gegevenslek te beperken en te herstellen. De partijen
verschaffen elkaar alle informatie die ze nuttig of nodig achten om de beveiligingsmaatregelen te
optimaliseren.
ANB brengt VLM onmiddellijk op de hoogte van wijzigingen van wetgeving met impact op voorliggend
protocol, zoals de finaliteit, proportionaliteit, frequentie, duurtijd enz. en in voorkomend geval van
wijzigingen omtrent de verwerkers.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
Dit protocol wordt beheerst door het Belgisch recht.
Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met dit protocol worden beslecht door de
bevoegde rechtbank in Brussel.

Artikel 11: Inwerkingtreding en opzegging
Dit protocol treedt in werking op 07/08/2019.
Partijen kunnen dit protocol schriftelijk opzeggen mits inachtneming van een opzegtermijn van 3
maanden.

Het protocol eindigt van rechtswege na afloop van de in artikel 5 van dit protocol bedoelde termijn
van mededeling. Het protocol eindigt tevens van rechtswege wanneer er geen rechtsgrond meer
bestaat voor de gevraagde doorgifte van persoonsgegevens.
Opgemaakt te Brussel, op 07/08/2019, in evenveel exemplaren als dat er partijen zijn.

namens VLM

namens ANB
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