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PROTOCOL VOOR DE ELEKTRONISCHE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN VLM NAAR DE 
PROVINCIE ANTWERPEN ALS TREKKER VAN ALS TREKKER VAN DE GEBIEDSCOALITIE 

{BEEK.BOER.BODEM} binnen WATER-LAND-SCHAP:

in het kader van de realisatie van het landinrichtingsproject Water-Land-schap goedgekeurd en 
ingesteld bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 april 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

Provincie Antwerpen , met ondernemingsnummer 0207.725.597 en maatschappelijke zetel te 
Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, België, vertegenwoordigd door de heer Danny Toelen, 
provinciegriffier, voor wie optreedt de heer Wim Lux, departementshoofd Departement Ruimte, 
Erfgoed en Mobiliteit en de heer Jan De Haes, bevoegde gedeputeerde, hierna genoemd 'provincie 
Antwerpen';

VLM en provincie Antwerpen 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. Provincie Antwerpen, met maatschappelijke zetel te Koningin Elisabethlei 22, 2018 
Antwerpen, 0207.725.597, is een Vlaamse provincie zoals vastgelegd in het Provinciedecreet 
van 9 december 2005, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 29 december 2005.
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c.
Cl. Op 5 april 2019 heeft de Vlaamse Regering het landinrichtingsproject Water-Land-Schap 
goedgekeurd en ingesteld. Het landinrichtingsproject omvat veertien perimeters in 
Vlaanderen waarin de instrumenten van het decreet landinrichting kunnen ingezet worden. 
Binnen die perimeters zijn coalities van lokale actoren actief om maatregelen binnen de doelen 
van het landinrichtingsproject Water-land-schap te realiseren (cfr. Art. 3.3.8 en 3.3.9 van het 
decreet betreffende de landinrichting van 28 maart 2014). Om draagvlak, samenwerking en 
zelfrealisatie bij de grondeigenaars en -gebruikers te creëren is het noodzakelijk die doelgroep 
te kunnen benaderen. Aangezien het landinrichtingsproject hoofdzakelijk door die lokale 
actoren zal worden uitgevoerd, is het nodig dat zij de landbouwers kunnen benaderen.

C2. De drager voor de identificatiegegevens is een shapefile die via MFT op een gecontroleerde 
wijze via een web-interface zal uitgewisseld worden.

C3. Schematische voorstelling van de gegevensuitwisseling op blz. 3 van dit protocol.

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 5 november 2020 advies met 
betrekking tot een ontwerp van dit protocol gegeven.

G. De functionaris voor gegevensbescherming van provincie Antwerpen heeft op 5 mei 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 provincie Antwerpen uiteengezet.

Artikel 2: Rechtvaardigingsgronden van zowel de mededeling als de inzameling van
de persoonsgegevens

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)
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De beoogde gegevensverwerking door provincie Antwerpen gebeurt op grond van de vervulling van 
een taak van algemeen belang; het decreet landinrichting voorziet dat naast departementen en 
agentschappen van de Vlaamse overheid (art. 3.3.7) provincies, gemeenten en andere 
publiekrechtelijke rechtspersonen (art. 3.3.8) en privaatrechtelijke rechtspersonen en natuurlijke 
personen (art. 3.3.9) kunnen belast worden met de uitvoering van landinrichtingsplannen of delen 
ervan en ingevolge van een oproep projectvoorstellen voor uitvoeringsinitiatieven kunnen indienen 
en uitvoeren (art. 3.4.2).

Provincie Antwerpen zal de opgevraagde gegevens verwerken voor volgende doeleinden:

De uitvoering van het decreet betreffende de landinrichting (Art. 1.1.3, Art. 3.3.4, Art. 3.3.8, Art. 
3.3.9)

Het doeleinde van de verdere verwerking van deze persoonsgegevens door provincie Antwerpen is 
verenigbaar met de doeleinden waarvoor VLM de gegevens oorspronkelijk heeft verzameld, gezien het 
decreet betreffende de landinrichting tot doel heeft maatregelen uit te voeren die gericht zijn op het 
behoud, het herstel en de ontwikkeling van functies en kwaliteiten van de ruimte waarvan de 
bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen deel van 
uitmaakt. Het landinrichtingsproject Water-Land-Schap streeft specifiek naar een goed waterbeheer 
in harmonie met een duurzame landbouw en een aantrekkelijk landschap.

Schematische voorstelling van de gegevensuitwisseling

Hier is de verhouding tussen het landinrichtingsproject Water-Land-Schap van VLM en het deelproject 
ervan uit te voeren door Provincie Antwerpen via de projectoproep en de opmaak van 
landinrichtingsplannen zichtbaar en is de gegevensstroom verduidelijkt.
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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.

Gegeven 1 Identificatiegegevens van de gebruiker van een perceel:

het concrete gegeven dat • Naam

wordt meegedeeld. Als er veel • Adresgegevens

gegevens zijn, kunnen ze in • e-mail

clusters worden vermeld. • telefoonnr.

Verantwoording Om de gebruikers van de percelen in gegeven 2 over de doelen van

proportionaliteit het landinrichtingsproject gericht te consulteren om draagvlak,

waarom elk gegeven samenwerking en zelfrealisatie te creëren op die percelen waar de

noodzakelijk is voor het doelen van het landinrichtingsproject de meeste efficiëntie en

gevraagde doel. Als in artikel 1

en 2 verschillende doelen zijn

opgegeven, aangeven voor

welk doel het gegeven wordt

meegedeeld

effectiviteit beogen.

Gegeven 2 Ligging van de percelen binnen de perimeter van het goedgekeurd

het concrete gegeven dat en ingesteld landinrichtingsproject via een shapefile met de

wordt meegedeeld. Als er veel

gegevens zijn, kunnen ze in

clusters worden vermeld.

attributen van gegeven 1

Verantwoording Om de gebruikers over de doelen van het landinrichtingsproject

proportionaliteit gericht te consulteren om draagvlak, samenwerking en
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waarom elk gegeven zelfrealisatie te creëren op die percelen waar de doelen van het

noodzakelijk is voor het landinrichtingsproject de meeste efficiëntie en effectiviteit beogen.

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 provincie Antwerpen gedurende de periode waarin zij 
participeert aan het landinrichtingsproject waterschap bewaard worden. Deze bewaartermijn kan 
worden verantwoord gezien de betrokkenen gecontacteeerd moeten kunnen worden voor participatie 
tijdens de verschillende fasen van het landinrichtingsproject (opmaak en uitvoering van 
uitvoeringsinitiatieven en landinrichingsplannen).

De door VLM verzamelde brongegevens worden jaarlijks geactualiseerd. Daardoor zal een actualisatie 
van de doorgegeven data vereist zijn teneinde de integriteit ervan te bewaken.

Artikel 4: De categorieën van ontvangers en derden die mogelijks de gegevens
eveneens verkrijgen

Provincie Antwerpen zal de meegedeelde persoonsgegevens in het kader van de in artikel 2 
vooropgestelde finaliteiten kunnen meedelen aan volgende categorie(ën) van ontvangers:

De Dienst Gebiedsgericht Beleid van provincie Antwerpen zal toegang hebben tot de 
gevraagde persoonsgegevens.
Enkel personen die omwille van hun functieprofiel deze informatie nodig hebben voor de 
uitvoering van hun werk, krijgen toegang tot de informatie.

Elke eventuele verdere mededeling van de gevraagde persoonsgegevens door provincie Antwerpen 
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 provincie Antwerpen 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 jaarlijks worden opgevraagd omdat uitvoeringsinitiatieven en 
landinrichtingsplannen gedurende meerdere jaren gefaseerd kunnen opgemaakt en uitgevoerd 
worden en dit in uitvoering van en binnen de levensloop van het landinrichtingsproject. De levensloop 
van een landinrichtingsproject duurt tot de vooropgestelde doelen zijn gerealiseerd met de middelen 
die de Vlaamse Regering voor het landinrichtingsproject ter beschikking heeft gesteld bij de instelling 
ervan.

Artikel 6: Beveiligingsmaatregelen
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Volgende maatregelen worden getroffen ter beveiliging van de mededeling van de persoonsgegevens, 
vermeld in artikel 2.

De gegevens worden met een shapefile ontsloten en worden uitgewisseid via het MFT-systeem van 
de VLM. De toegang tot het systeem, zowel wat het plaatsen van de informatie als het ophalen betreft, 
is specifiek toegewezen en beperkt in de tijd; de handelingen worden gelogd. De gegevens betreffen 
uitsluitend de contactgegevens gekoppeld aan de percelen binnen de vooraf goedgekeurde perimeters 
van het landinrichtingsproject.

Daarnaast werden ook volgende specifieke maatregelen in het kader van de gegevensmededeling 
getroffen:

Gegevens worden door provincie Antwerpen gevraagd voor onmiddellijk gebruik en toepassing in 
functie van de uitvoering van het landinrichtingsproject. Na gebruik van de gegevens moeten die bij 
het beëindigen van de participatie aan het landinrichtingsproject vernietigd worden.

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

De verkregen shapefile, alsook alle afgeleide producten, worden uitsluitend geplaatst in een 
beveiligde map op een netwerkschijf waartoe enkel de personen zoals beschreven in artikel 4 
van dit protocol toegang toe krijgen. Deze toegang wordt beheerd door de GIS-cel van de 
provincie Antwerpen.

Provincie Antwerpen moet kunnen aantonen dat de in dit artikel opgesomde maatregelen werden 
getroffen. Op eenvoudig verzoek van VLM moet provincie Antwerpen hiervan aan VLM het bewijs 
overmaken.

In het geval provincie Antwerpen voor de verwerking van persoonsgegevens die het voorwerp zijn van 
voorliggend protocol, beroep doet op een verwerker (of meerdere verwerkers), doet de provincie 
Antwerpen 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. Provincie Antwerpen sluit in voorkomend geval met alle 
verwerkers een verwerkersovereenkomst in overeenstemming met artikel 28 van de algemene 
verordening gegevensbescherming. Provincie Antwerpen bezorgt aan VLM een overzicht van de 
verwerkers die de gevraagde gegevens verwerken, en actualiseren dit overzicht zo nodig.

Artikel 7: Kwaliteit van de persoonsgegevens

Zodra provincie Antwerpen 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 
van de voornoemde vaststellingen de gepaste maatregelen treft en provincie Antwerpen daarvan 
vervolgens op de hoogte brengt.

Artikel 8: Sanctie bij niet-naleving
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Onverminderd haar recht om een schadevergoeding te vorderen en in afwijking van artikel 53 kan VLM 
dit protocol middels eenvoudige kennisgeving en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling eenzijdig 
beëindigen indien provincie Antwerpen 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.

Provincie Antwerpen 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 datum van de ondertekening door beide partijen.

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.
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Opgemaakt te Antwerpen op 7/12/2020 in evenveel exemplaren als dat er partijen zijn.

Toon Denys 

namens VLM
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