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Betreft:  aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door de 

Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan Service publique de Wallonie – Direction Générale de                    

l’ Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement in het kader van het toezicht op de 

gewestoverschrijdende mesttransporten 

 

 

I. ELEMENTEN VAN DE AANVRAAG 

A. WETTELIJKE, DECRETALE EN REGLEMENTAIRE GRONDSLAGEN 

1. De Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (hierna: "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 de veiligheidsconsulenten; 

4. Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 

verwerking van persoonsgegevens (hierna "WVP"); 
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5. Gelet op het Koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna “KB 13 

februari 2001”). 

B. VERLOOP VAN HET ONDERZOEK 

6. Gelet op de aanvraag, ontvangen op 25 januari 2018;  

7. Gelet op de evaluatie van de beveiliging van VLM, ontvangen op 25 januari 2018; 

8. Gelet op de evaluatie van de beveiliging van Direction Générale de l’ Agriculture, des Ressources naturelles et de 

l’Environnement, ontvangen op 25 januari 2018; 

9. Beslist op 21 januari 2015, na beraadslaging, als volgt: 

II. ONDERWERP EN CONTEXT VAN DE AANVRAAG 

10. Wanneer een gewestgrensboer, eigen dierlijke mest wil spreiden op eigen gronden aan de andere kant van de 

gewestgrens moet hij transportdocumenten opmaken. Hij  moet deze transporten voorafgaand aan het transport en 

na de uitvoering ervan melden met behulp van een internetapplicatie. De registratie van de transporten gebeurt door 

het gewest waar de mest wordt afgezet. Het is de bedoeling om de informatie over deze mesttransporten, evenals 

informatie over de potentiële afzetruimte van de gronden, jaarlijks uit te wisselen tussen de beide administraties. 

Hierover sloten beide gewesten een protocol en er wordt een wetgeving uitgewerkt die dit protocol juridisch 

bekrachtigt. 

11. De totale hoeveelheid dierlijke mest die een individueel bedrijf via deze weg transporteert, mag niet groter zijn 

dan de eigen dierlijke mestproductie. Om de autoriteiten de mogelijkheid te geven dit na te gaan, zullen de 

productiegegevens uitgewisseld worden. Iedere landbouwer die erkend wil worden als gewestgrensboer, zal 

toestemming moeten geven om de gegevens ter beschikking te stellen. Hiermee is de betrokkene op de hoogte van 

de uitwisseling en geeft hij er ook zijn goedkeuring aan. 

12. Direction Générale de l’ Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement wenst dus de 

persoonsgegevens van grensoverschrijdende landbouwers te ontvangen van de VLM (Mestbank) om na te gaan of 

deze landbouwers op correcte wijze hun bedrijfseigen dierlijke mest hebben afgezet.  

 

A. ONTVANKELIJKHEID 

13. De gevraagde gegevens bevatten identificatiegegevens, onder meer het landbouwernummer, exploitantnummer, 

exploitatienummer en naam van de landbouwer, en moeten bijgevolg beschouwd worden als persoonsgegevens in 

de zin van artikel 1, §1, WVP. De gevraagde gegevens zullen niet altijd persoonsgegevens in de zin van artikel 1, § 1, 
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WVP betreffen daar zij soms louter informatie over rechtspersonen zullen bevatten. Er kan echter niet worden 

ontkend dat deze gegevens in veel gevallen (onrechtstreeks) in verband kunnen gebracht worden met natuurlijke 

personen, waardoor zij als persoonsgegevens dienen te worden gekwalificeerd.  

14. Aangezien deze persoonsgegevens op een geautomatiseerde wijze worden verwerkt, is de WVP van toepassing1. 

15. Overeenkomstig artikel 8, eerste lid, van het e-govdecreet vereist elke elektronische mededeling van 

persoonsgegevens door een instantie2 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.  

16. De persoonsgegevens worden opgevraagd bij de VLM. De VLM is opgericht bij het decreet van 21 december 

1988 als een burgerlijke vennootschap op aandelen onder de vorm van een naamloze vennootschap. Door het 

kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003 is de VLM een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd 

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

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

toepassingsgebied van artikel 8 van het e-govdecreet. 

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

 

B. TEN GRONDE  

B.1. FINALITEITSBEGINSEL 

                                                
1 Art. 3, §1 WVP. 
2 Het begrip ‘instantie’ wordt gedefinieerd in artikel 2, 10°, van het decreet als: “een instantie, vermeld in artikel 4, §1, van het 
decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur”. 
 Art. 4. § 1. Dit decreet is van toepassing op de volgende instanties : 
1° het Vlaams Parlement en de eraan verbonden instellingen; 
2° de diensten, instellingen en rechtspersonen die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest; 
3° de gemeenten en de districten; 
4° de provincies; 
5° de andere gemeentelijke en provinciale instellingen, met inbegrip van de verenigingen zonder winstoogmerk waarin één of meer 
gemeenten of de provincies minstens de helft van de stemmen in één van de beheersorganen heeft of de helft van de financiering 
voor haar rekening neemt; 
6° de verenigingen van provincies en gemeenten, bedoeld in de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales, en de 
samenwerkingsvormen zoals geregeld in het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
7° de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, hierna O.C.M.W.'s te noemen, en de verenigingen, bedoeld in hoofdstuk 12 
van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende O.C.M.W.'s; 
8° de polders, bedoeld in de wet van 3 juni 1957 betreffende de polders, en de wateringen, bedoeld in de wet van 5 juli 1956 
betreffende de wateringen; 
9° de kerkfabrieken en de instellingen die belast zijn met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten; 
10° alle andere instanties binnen het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap. 
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18. 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.  

19. 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 

onverenigbaar is met die doeleinden. Hierbij wordt rekening gehouden met alle relevante factoren, met name de 

redelijke verwachtingen van de betrokkene en met de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen. De VTC 

onderzoekt hierna de verschillende aspecten van dit finaliteitsbeginsel. 

 

Oorspronkelijk doeleinde van de gegevensverwerking: 

20. 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 Mestdecreet.3 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 voor de handhaving van het Mestdecreet en de uitvoeringsbesluiten hiervan. 

21. De nadere uitwerking van de taak, als vermeld in artikel 6, §1 van het oprichtingsdecreet, is terug te vinden in het 

Mestdecreet. Krachtens het Mestdecreet is de Vlaamse Landmaatschappij in dit verband onder meer belast met het 

registreren van de gegevens die verkregen worden overeenkomstig artikel 23 van het Mestdecreet en de gegevens 

die betrekking hebben op het mestvervoer.  

 

22. Artikel 23 van het Mestdecreet bevat de bepalingen over de aangifteplicht die geldt voor bepaalde personen. De 

gegevens die aangegeven moeten worden, worden aangewend door de Mestbank voor de goede opvolging van de 

mestproblematiek, het gaat hier dan onder meer over de productiecapaciteit dierlijke mest en de afzetmogelijkheden 

die een aangifteplichtig landbouwbedrijf heeft. Met name stellen deze gegevens de Mestbank in staat na te gaan in 

hoeverre bijvoorbeeld een landbouwbedrijf de bepalingen van het Mestdecreet naleeft en de mest op een correcte 

wijze afzet.  

 

23. Gegevens over het mestvervoer verkrijgt de Mestbank via verschillende meldingen en handelingen, afhankelijk 

van het specifieke mesttransport dat wordt uitgevoerd, die een vervoerder van mest moet uitvoeren. De algemene 

regel is dat mesttransporten moeten uitgevoerd worden door erkende mestvoeders. Voor, tijdens en na elk transport 

                                                
3 Decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen. 



VTC/M/2018/05/CV  5 

moeten zij bepaalde handelingen stellen waardoor de Mestbank kennis heeft van welk soort mest vervoerd wordt, de 

hoeveelheid en het traject. Deze gegevens stellen de Mestbank in staat om de meststromen in het Vlaamse Gewest 

goed in kaart te brengen en effectieve controles uit te voeren. 

 

Doeleinde van de verdere verwerking:  

24. De Direction Générale de l’ Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement heeft aan Waalse zijde 

dezelfde bevoegdheden als de VLM. 

25. De relevante bepalingen, voor wat betreft de Waalse regelgeving, zijn terug te vinden in boek II van het Waals 

Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, en zijn uitvoeringsbesluiten (artikel R. 210, vooral §4,van het 

Waterwetboek): 

“Art. R.210. § 1. Het bedrijfsinterne grondgebondenheidscijfer (LSI of LS-Interne) houdt rekening met de stikstof die 
in het bedrijf voortgebracht wordt en wordt aan de hand van volgende formule berekend : LS-Interne = 
Voortgebrachte organische stikstof (kgNorg.) / ([weideoppervlakte van het bedrijf (ha) X 230(kgNorg./ha)] + 
[(akkerlandoppervlakte van het bedrijf (ha) X 115(kgNorg./ha)]). 

§ 2. Op grond van de gegevens van de vorige campagne geeft de administratie de landbouwers jaarlijks tegen 1 juni 
schriftelijk kennis van de LSI-waarde van hun bedrijf. 

§ 3. Zodra het bedrijf een intern grondgebondenheidscijfer laat optekenen dat hoger is dan de eenheid, is de 
landbouwer ertoe verplicht een spreidingscontract of spreidingscontracten te sluiten overeenkomstig artikel R. 211 en 
de in overweging genomen mest aan de overnemer over te dragen of elke maatregel te treffen waardoor het interne 
grondgebondenheidscijfer opnieuw aan de eenheid gelijk wordt of onder de eenheid daalt. 

§ 4. Het globale grondgebondenheidscijfer van het bedrijf (LSG ou LS-Global) houdt rekening met alle stromen 
organische stikstof die het bedrijf binnenkomen en verlaten, met inbegrip van de in de landbouw gevaloriseerde 
organische stoffen, en wordt aan de hand van volgende formule berekend : LS-Global = (Voortgebrachte organische 
stikstof (kgNorg.) + Ingevoerde organische stikstof (kgNorg.) - Uitgevoerde organische stikstof (kgNorg.) / 
([akkerlandoppervlakte van het bedrijf (ha) X 230(kgNorg./ha)] + [akkerlandoppervlakte van het bedrijf (ha) X 
115(kgNorg./ha)]). 

§ 5. Op grond van de gegevens van de vorige campagne geeft de administratie de betrokken landbouwers jaarlijks 
tegen 1 juni schriftelijk kennis van de LSG-waarde van hun bedrijf, rekening houdend o.a. met de overdrachten van 
meststoffen tussen 1 april van het vorige jaar en 31 maart van het lopende jaar. 

§ 6. Het grondgebondenheidscijfer moet gelijk zijn aan een eenheid of minder.” 

 

26. Een gewestgrensboer is een landbouwer die een gewestgrensoverschrijdend bedrijf heeft en die instemt met de 

hierna beschreven gegevensuitwisseling. Een gewestgrensoverschrijdend bedrijf is een bedrijf waar dieren worden 

gehouden als vermeld in artikel 27 van het Mestdecreet en waar landbouwactiviteiten worden uitgeoefend op het 

grondgebied van het Vlaamse en Waalse Gewest, waarbij de afstand in vogelvlucht: 

-van de exploitatie en van de percelen waar mest wordt op uitgereden, tot de gewestgrens minder dan 25 kilometer 

bedraagt; 
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-tussen de exploitatie enerzijds en de percelen anderzijds niet groter mag zijn dan 40 kilometer.  

27. Wanneer een gewestgrensboer, eigen dierlijke mest wil spreiden op eigen gronden aan de andere kant van de 

gewestgrens moet hij transportdocumenten opmaken. Hij moet deze transporten voorafgaand aan het transport en 

na de uitvoering ervan melden met behulp van een internetapplicatie. De registratie van de transporten gebeurt door 

het gewest waar de mest wordt afgezet. Het is de bedoeling om de informatie over deze mesttransporten, evenals 

informatie over de potentiële afzetruimte van de gronden, jaarlijks uit te wisselen tussen de beide administraties. 

Hierover sloten beide gewesten een protocol en er wordt een wetgeving uitgewerkt die dit protocol juridisch 

bekrachtigt. 

28. Iedere landbouwer die erkend wil worden als gewestgrensboer, zal toestemming moeten geven om de gegevens 

ter beschikking te stellen. Deze toestemming is opgenomen in de regelgeving, Vlareme 2.  

29. Tussen de bevoegde ministers van Vlaanderen en Wallonië werd een Samenwerkingsprotocol afgesloten. Bij het 

vaststellen van inbreuken tegen de verplichtingen uit het samenwerkingsprotocol of de geldende mestwetgeving kan 

de bevoegde autoriteit beperkingen opleggen. De betrokken administraties zijn de Vlaamse Landmaatschappij 

afdeling Mestbank en de Direction Générale de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement.  

30. Op basis hiervan is de VTC van oordeel dat de omschrijving van de doeleinden van de verdere verwerking 

welbepaald en uitdrukkelijk is in de zin van artikel 4, §1, 2°, WVP en brengt in herinnering dat gevraagde gegevens 

enkel met het oog op deze doeleinden verder mogen verwerkt worden. 

31. Er dient te worden geanalyseerd of de doeleinden van de door de aanvrager geplande verwerkingen verenigbaar 

zijn met de doeleinden waarvoor de gegevens oorspronkelijk door de VLM zijn verwerkt. Conform artikel 4, § 1, 2° 

WVP dient bij de beoordeling van deze verenigbaarheid rekening te worden gehouden met alle relevante factoren, 

waaronder de redelijke verwachtingen van de betrokkene en de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen.  

32. De verdere verwerkingen kaderen net zoals de oorspronkelijke verwerking in maatregelen betreffende het 

mestbeleid. De VLM en de Direction Générale de l’ Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement 

hebben dezelfde bevoegdheden in het kader van gewestoverschrijdende mesttransporten. De verdere verwerkingen 

kunnen dus beschouwd worden als verenigbaar met deze van de oorspronkelijke verwerking.  

33. Op zich is het doel dus een gerechtvaardigd doel, er moet echter wel nog een onderzoek gebeuren naar de 

proportionaliteit van de verdere verwerking (punt B.2.) en er moet rekening worden gehouden met de belangen van 

de betrokkenen. Vandaar dat de vereisten van transparantie en beveiliging een doorslaggevende rol spelen (punt 

B.3. en B.5.). 

B.2. PROPORTIONALITEITSBEGINSEL 

B.2.1. Aard van de gegevens 
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34. Overeenkomstig artikel 4, §1, 3°, WVP, moeten persoonsgegevens toereikend, ter zake dienend en niet 

overmatig zijn, uitgaande van de doeleinden waarvoor zij worden verkregen of waarvoor zij verder worden verwerkt. 

35. De Direction Générale de l’ Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement wenst volgende 

gegevens van de Mestbank te verkrijgen: 

 

36. Het gaat enkel om de gegevens van gewestoverschrijdende bedrijven die erkend willen worden en akkoord zijn 

dat deze gegevens worden uitgewisseld. Momenteel gaat het om een 800-tal bedrijven.  

37. De VTC is van oordeel dat de gevraagde gegevens conform artikel 4, §1, 3°, WVP toereikend, ter zake dienend 

en niet overmatig voor de doeleinden, vermeld in randnummer 24 e.v.  

B.2.2. Bewaringstermijn van de gegevens 

38. 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. 

39. De aanvrager stelt dat de meegedeelde gegevens gedurende 10 jaar zullen bewaard worden, conform de 

wettelijke verplichting tot het bewaren van bestuursdocumenten.  

40. De VTC gaat akkoord met deze bewaartermijn. 

1. Identificatiegegevens van het 
gewestoverschrijdend bedrijf: 
Landbouwernummer, exploitantnummer, 
exploitatienummer, naam landbouwer, adres landbouwer, 
adres exploitatie. 
 

Ter identificatie, maar enkel voor die landbouwers 
die zich registreren als gewestoverschrijdend.  

2. Deelname aan het systeem van 
gewestoverschrijdende mesttransporten met 
inbegrip van de instemming met de uitwisseling 
van de in deze beraadslaging vermelde gegevens 

Noodzakelijk om te weten van wie men de gegevens 
mag meedelen, enkel beperkt tot wie hiervoor 
toestemming geeft 

3. Aantal  dieren gehouden volgens de aangifte en de 
hoeveelheid N en P2O5 in kg geproduceerd volgens 
de aangifte 
 

Noodzakelijk voor de controle op de voorwaarde van 
het beperken van de hoeveelheid 
grensoverschrijdende afzet tot te eigen productie 

4. Effectieve hoeveelheden getransporteerde mest, 
uitgedrukt in ton, kg N en kg P2O5 en de 
samenstelling van de vervoerde mest, uitgedrukt in 
kg N/ton en kg P2O5/ton. 

Noodzakelijk voor het bewijs van mestafzet voor de 
producerende landbouwer. 

5. Discrepanties en afwijkingen die afgeleid worden 
uit de gegevens vermeld bij 3 en 4. 

Noodzakelijk voor het opleggen van beperkingen met 
betrekking tot  het gewestgrensoverschrijdend 
gebruik van dierlijke mest   

6. Gegevens die betrekking hebben op de door de 
gewestoverschrijdende bedrijven begane 
overtredingen en de daarmee samenhangende 
vaststellingen m.b.t. de gegevens in nr. 1, 2, 3 en 4. 

Noodzakelijk voor het opleggen van beperkingen met 
betrekking tot  het gewestgrensoverschrijdend 
gebruik van dierlijke mest   
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B.2.3. Frequentie van de toegang en duur van de machtiging 

41. De aanvrager wenst een jaarlijkse actualisatie van de gegevens. De bedrijven worden op jaarbasis geëvalueerd 

inzake hun milieudeskundig verantwoorde werking. Daarnaast zal bepaalde informatie ad hoc moeten uitgewisseld 

worden om onmiddellijk te kunnen optreden om oneigenlijk gebruik van de grensboerregeling te verhinderen en 

risico’s op milieukundig onverantwoord mestgebruik te minimaliseren.  

42. De machtiging voor de mededeling van de persoonsgegevens van VLM naar de Direction Générale de l’ 

Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement wordt gevraagd voor onbepaalde duur.  

43. De VTC gaat akkoord met de gevraagde frequentie en de duur van de machtiging.  

B.2.4. Bestemmelingen en/of derden waaraan gegevens worden meegedeeld 

44. De gevraagde gegevens worden binnen de Direction Générale de l’ Agriculture, des Ressources naturelles et de 

l’Environnement gebruikt door 3 personen. 

45. De VTC is akkoord met deze werkwijze.  

B.3. TRANSPARANTIEBEGINSEL 

46.  De VTC herinnert eraan dat een eerlijke en rechtmatige verwerking van gegevens4 een verwerking is die 

verloopt op een transparante wijze. Eén van de hoekstenen van een transparante verwerking is de informatieplicht 

aan de burger, vermeld in artikel 9, §2, WVP. 

47. De aanvraag verduidelijkt dat de betrokken landbouwers toelating geven voor de uitwisseling van de 

persoonsgegevens vermeld in randnummer 36 om de grensoverschrijdende mesttransporten uit te voeren. 

48. Op de privacypagina van de VLM-website wordt vermeld dat de gevraagde gegevens van 

gewestoverschrijdende bedrijven worden meegedeeld aan de bevoegde Waalse diensten. 

49. De VTC bepaalt dat ook de Direction Générale de l’ Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement 

op zijn website melding maakt van deze gegevensstroom.  

B.4. EXTERNE VERWERKERS EN DIENSTENINTEGRATOREN 

50. Er wordt voor deze gegevensuitwisseling geen beroep gedaan op een externe verwerker.  

                                                
4 Artikel 4, §1, 1°, WVP. 
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51. De gevraagde gegevensstroom verloopt niet via een dienstenintegrator. De tussenkomst van een 

dienstenintegrator biedt hier onvoldoende meerwaarde. 

B.5. BEVEILIGING 

52. Het veiligheidsbeginsel voor de verwerkingen van persoonsgegevens, bepaald in artikel 16 WVP, verplicht de 

verantwoordelijke voor de verwerking tot het nemen van de passende technische en organisatorische maatregelen 

om de gegevens die hij verwerkt te beschermen en zich te wapenen tegen afwijkingen van het doeleinde. Het 

passend karakter van deze veiligheidsmaatregelen hangt enerzijds af van de stand van de techniek en de hiermee 

gepaard gaande kosten, en anderzijds van de aard van de te beschermen gegevens en de potentiële risico’s.  

53. De aanvraag verduidelijkt dat het gegevensuitwisseling verloopt via een elektronisch platform, een teamsite in 

een on-premise Sharepoint 2016 omgeving. Deze on-premise omgeving bevindt zich op een eigen server van VLM in 

een DMZ en beschermd met een firewall. De gegevensuitwisseling gebeurt via het https protocol. Externen kunnen 

alleen toegang krijgen na het éénmalig aanmaken van een specifiek account gekoppeld aan hun e-ID  (conform 

beheer toegangsrechten van de Sharepointomgeving). Vervolgens kunnen zij zich alleen met hun e-ID aanmelden 

aan de teamsite (en of de onderdelen ervan) waarvoor ze toegangsrechten gekregen hebben. Elke toegang via e-id 

authenticatie wordt gelogd. 

B.5.1. Op het niveau van de aanvrager  

54. De Direction Générale de l’ Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement geeft aan te beschikken 

over een informatieveiligheidsconsulent die gekend is bij het sectoraal comité van de Sociale Zekerheid en het sectoraal 

comité van het Rijksregister.   

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

55. De VLM heeft een veiligheidsconsulent die gekend is bij de VTC. De VLM geeft aan te beschikken over een 

schriftelijk veiligheidsbeleid.  
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III. BESLUIT 

56. De VTC machtigt de VLM om de gevraagde persoonsgegevens mee te delen aan de Direction Générale de l’ 

Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement voor de doeleinden vermeld en onder de voorwaarden 

vermeld in deze machtiging. 

 

 

 

Willem Debeuckelaere, 

Voorzitter 


