PROTOCOL VOOR DE ELEKTRONISCHE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN VLM NAAR
stad Peer
in het kader van opmaak functietoekenningsplannen.
15 juli 2020
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

Stad Peer, met zetel Zuidervest 2A, 3990 Peer, vertegenwoordigd door het college van burgemeester
en schepenen, voor wie tekenen: Steven Mathei, Burgemeester en Jo Sclep, Algemeen directeur in
uitvoering van het collegebesluit d.d. 10 juli 2020.
VLM en Stad Peer 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).

B.

Op 5 juli 2017 keurde de gemeenteraad van Stad Peer het informatieveiligheidsbeleid goed.
Daarop stelde

het College van

veiligheidsconsulent

en

adjunct

Burgemeester en Schepenen op
veiligheidsconsulent

aan

en

12 juli 2017 de

richtte

ze

de

cel

Informatieveiligheid op.
Op 10 januari 2020 heeft het College van Burgemeester en Schepenen de Welzijnsregio NoordLimburg aangesteld als DPO of data protection officer in het kader van de GDPR.
C.

Stad Peer is bezig met de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan. Het gezamenlijk gebruik van
landelijke wegen door landbouwverkeer en fietsverkeer is hierbij een aandachtspunt. In kader
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hiervan

wordt

door

de

deskundige

mobiliteit

voor

haar

bachelorproef

een

functietoekenningsplan opgemaakt voor Peer.
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 8 juli 2020 advies met betrekking
tot een ontwerp van dit protocol gegeven.

G.

De functionaris voor gegevensbescherming van Stad Peer heeft op 7 juli 2020 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 Stad Peer uiteengezet.

Artikel 2: Rechtvaardigingsgronden van zowel de mededeling als de inzameling van
de persoonsgegevens
De beoogde gegevensverwerking door Stad Peer gebeurt op grond van de noodzakelijkheid voor de
vervulling van een taak van algemeen belang, met name de verkeersveiligheid of van een taak in het
kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is
opgedragen (artikel 6-1.e AVG).
VLM heeft de opgevraagde gegevens oorspronkelijk verzameld op basis van:
Art. 3 van het decreet houdende inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers,
exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid van
22 december 2006
Art. 23 van het Mestdecreet van 22 december 2006
en met het oog op volgende doeleinden:
De uitvoering van het mestdecreet (Decreet houdende de bescherming van water tegen de
verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen).
Stad Peer zal de opgevraagde gegevens verwerken voor volgende doeleinden:
Met de gevraagde gegevens wordt een functietoekenningsplan opgemaakt voor Stad Peer. Hierin
wordt een koppeling gemaakt tussen de landbouwbedrijven en de percelen die zij exploiteren. Op
basis van deze koppeling wordt de intensiteit van het landbouwverkeer op alle wegsegmenten in
kaart gebracht en wordt er een voorstel tot inrichting gedaan.
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In de toekomst zullen de resultaten (op een geaggregeerd niveau zodat identificatie van
individuele bedrijven niet mogelijk is) van het functietoekenningsplan ook gebruikt worden bij
dossiers van heraanleg van wegen of de mogelijke afsluiting van toegangen tot gewestwegen.
Door het gebruiken van deze resultaten kunnen meer gefundeerde beslissingen genomen
worden.
Na de opmaak van het functietoekenningsplan zullen de verkregen gegevens verwijderd worden.
Het doeleinde voor de verdere verwerking is wetenschappelijk onderzoek. 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 gepseudonimiseerde bedrijven,

maar wel

gegeorefereerd.

Een GIS laag met de landbouwpercelen (perceelnummers) die

Gegeven 1
het

concrete

gegeven

dat

geëxploiteerd

worden

door

landbouwzetels

(fictieve

wordt meegedeeld. Als er veel

identificatienummers van landbouwers, exploitanten, exploitaties)

gegevens zijn, kunnen ze in

in Peer, oppervlakte van de percelen, het type activiteit/sector

clusters worden vermeld.

(omschrijving) en type (hoofd)teelt (code en omschrijving) op deze
percelen.

Verantwoording

Het aantal verkeersbewegingen is afhankelijk van het type teelt en

proportionaliteit

het type exploitatie op de wegsegmenten. De koppeling tussen

waarom
noodzakelijk

elk
is

gegeven
voor

het

gevraagde doel. Als in artikel 1
en 2 verschillende doelen zijn
opgegeven,

aangeven

voor

welk doel het gegeven wordt
meegedeeld

percelen

en

bedrijfszetel

is

noodzakelijk

verkeersbewegingen in kaart te brengen.

om

de

De meegedeelde gegevens zullen door Stad Peer 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
Stad Peer zal de meegedeelde persoonsgegevens in het kader van de in artikel 2, 2°, vooropgestelde
finaliteiten kunnen meedelen aan volgende categorie(ën) van ontvangers:
Volgende diensten van Stad Peer zullen toegang hebben tot de gevraagde persoonsgegevens:
o

Team planning: de gegevens zullen verwerkt worden door de GIS coördinator. De
deskundige mobiliteit gebruikt deze gegevens in kader van haar bachelorproef.

Enkel personen die omwille van hun functieprofiel deze informatie nodig hebben voor de
uitvoering van hun werk, krijgen toegang tot de informatie.
o

Er zijn geen derden die toegang krijgen tot de gegevens, zij krijgen enkel de verwerkte
resultaten op een geaggregeerd niveau zodat identificatie van individuele bedrijven niet
mogelijk is.

Elke eventuele mededeling van de gevraagde persoonsgegevens door Stad Peer 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 Stad Peer waar vereist een protocol sluit voor de mededeling van de
gevraagde gegevens.

Artikel 5. Periodiciteit van de mededeling en de duur van de mededeling
De persoonsgegevens zullen éénmalig 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:
o

de uitwisseling van gegevens gebeurt zonder tussenkomst van een dienstenintegrator
rechtstreeks van VLM naar Stad Peer 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.
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o

de toegang tot het platform zowel binnen de VLM als bij Stad Peer is beperkt tot een tweetal

o

externe rapportage van resultaten gebeurt op een geaggregeerd niveau zodat identificatie van

personen met een specifieke MFT-login.
individuele bedrijven niet mogelijk is.
Stad Peer treft ten minste volgende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen ter
beveiliging van de ontvangen persoonsgegevens bij verdere verwerking:
o

De data wordt bewaard in beperkt toegankelijke folders van Stad Peer vermeld in art. 4 voor
zover noodzakelijk in het kader van de opvolging van het onderzoek. De data worden niet
uitgewisseld met derden.

o

Stad Peer beschikt over een actief veiligheidsbeleid.

o

Op 5 juli 2017 keurde de gemeenteraad het informatieveiligheidsbeleid goed.

o

Op 12 juli 2017 stelde het College van Burgemeester en Schepenen de veiligheidsconsulent en
adjunct veiligheidsconsulent aan.

o

Op

dezelfde

datum

richtte

het

College

van

Burgemeester

en

Schepenen

de

o

Op 10 januari 2020 stelde het College van Burgemeester en Schepenen de Welzijnsregio

informatieveiligheidscel op.
Noord-Limburg aan als DPO.
o

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

Stad Peer moet kunnen aantonen dat de in dit artikel opgesomde maatregelen werden getroffen. Op
eenvoudig verzoek van VLM moet Stad Peer hiervan aan VLM het bewijs overmaken.
In het geval Stad Peer voor de verwerking van persoonsgegevens die het voorwerp zijn van voorliggend
protocol, beroep doet op een verwerker (of meerdere verwerkers), doet de Stad Peer uitsluitend
beroep op verwerkers die afdoende garanties met betrekking tot het toepassen van passende
technische en organisatorische maatregelen bieden opdat de verwerking aan de vereisten van de
algemene verordening gegevensbescherming voldoet en de bescherming van de rechten van de
betrokkene is gewaarborgd. Stad Peer sluit in voorkomend geval met alle verwerkers een
verwerkerso vereen komst 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 Stad Peer 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 Stad Peer daarvan
vervolgens op de hoogte brengt.
Zodra VLM 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 Stad Peer.

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 Stad Peer deze persoonsgegevens verwerkt in strijd met hetgeen bepaald
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is in dit protocol, met de algemene verordening gegevensbescherming of met andere relevante wetof 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.
Stad Peer 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 15 juli 2020.
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 15 juli 2020, in evenveel exemplaren als dat er partijen zijn.

Sigrid CorneligfgggH Matheï/ Burgmeester
Schepen
P '

Toon Denys
namens VLM

/

------------ -----------
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Jo Sclep, Algerm
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'Directeur
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