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PROTOCOL LV/VMM/DEF/2022/04 

VOOR DE ELEKTRONISCHE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN 

VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ EN HET DEPARTEMENT LANDBOUW EN VISSERIJ 

 

Gelet op Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van 
Richtlijn 95/46/EG; 

 

Gelet op artikel 8 §1 van het Decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronisch bestuurlijke 
gegevensverkeer; 

 

Gelet op het advies van de betrokken functionarissen van gegevensbescherming dd. 01/08/2022 

en 02/08/2022 

 

 

 

TUSSEN 

 

De Vlaamse Milieumaatschappij, intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid zoals 

vermeld in artikel III.4 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018. De Vlaamse 

Milieumaatschappij is geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 

0887.290.276, en heeft haar zetel aan de Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst. De Vlaamse 

Milieumaatschappij wordt hier vertegenwoordigd Bernard De Potter, administrateur Generaal van 

de Vlaamse Milieumaatschappij.  

hierna: “VMM”; 

 

EN 

VLAAMS GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, bij delegatie, in de persoon van 

de leidend ambtenaar van het Departement Landbouw en Visserij, mevr. ir. Patricia De Clercq, 

Secretaris-generaal, ingeschreven in het KBO met nummer 0316.380.841 waarvan de 

administratieve zetel zich bevindt te Koning Albert II laan 35, bus 40 - 1030 Brussel, 

hierna: “het Departement LV”; 
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VMM en het Departement LV worden hieronder ook wel afzonderlijk aangeduid als een “partij” of 

gezamenlijk als de “partijen”; 

 

NA TE HEBBEN UITEENGEZET 

 

A. De volgende zaken beschrijven de opdracht(en) van VMM en/of betogen de rechtmatigheid 

van de gevraagde (persoons)gegevens: 

De VMM heeft als beheerder van de 1° categorie onbevaarbare waterlopen en voor de 

handhaving van het milieubeleid op onbevaarbare waterlopen van 1°, 2° en 3° categorie, 

nood aan contactgegevens van de perceelsgebruikers waarop deze taken van toepassing 

zijn. 

 

B. Het volgende schema schets hoe de gegevensuitwisseling er uit zal zien.  

 

 

 

 

 

 

 

VMM 

Doelen 

1 en 2 (art. 2) 

het Departement LV 

Richting UIT Gegevens 

1 en 2 (art. 3) 

 
Doelen (art. 2): 

Nr. Doel Partij 

1 Handhaving milieubeleid langs waterlopen van 1°, 2° en 3° categorie VMM 

2 Beheer 1° categorie onbevaarbare waterlopen VMM 

Gegevens (art.3): 

Nr. Gegeven Voor doel Richting 

1 Contactgegevens gebruikers langs onbevaarbare waterlopen van 1°, 2° en 3° 

categorie 
1 en 2 Uit 

2 Perceelsgegevens 1 en 2 Uit 

 

 

C. De partijen wensen overeenkomstig artikel 8, §1, van het decreet van 18 juli 2008 

betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (eGov-decreet) een protocol te 

sluiten met betrekking tot de elektronische mededeling van persoonsgegevens. Dat 

protocol wordt bekendgemaakt op de website van beide partijen. 
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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 tussen de partijen uiteengezet. De uitwisseling 

betreft hier de handhaving van het milieubeleid van onbevaarbare waterlopen van 1°, 2° en 3° 

categorie en het beheer van onbevaarbare waterlopen in 1° categorie.  

 

Artikel 2: Rechtvaardigingsgronden van de mededeling als het kader bij de inzameling van de 

persoonsgegevens 

De beoogde gegevensverwerking door VMM is rechtmatig in het licht van: 

• artikel 6.1 c van de AVG. De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke 

verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust  

De specifieke wetgeving staat in detail beschreven in art. 2.2 beoogd doel(en). 

 

Artikel 2.1: Oorspronkelijk doeleinde bij de inzameling van de persoonsgegevens of uitgangspunt 

Het Departement LV heeft de opgevraagde gegevens oorspronkelijk verzameld vanuit volgende 

uitgangspunten: 

De taken van het Departement LV werden vastgelegd in decreet betreffende landbouw en 

visserijbeleid van 28 juni 2013. 

Het Departement LV is de bevoegde instantie voor de identificatie en registratie in het GBCS 

(Geïntegreerd Beheers- en Controlesysteem) van de landbouwers en van de landbouwgronden 

vermeld in artikel 3, § 1, van het decreet van 22 december 2006 tot inrichting van een 

gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het 

kader van het meststoffenbeleid en het landbouwbeleid (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, art.2, §1) .  

 

Het Departement LV beschikt bijgevolg over uitgebreide identificatiegegevens van alle 

Vlaamse landbouwers, en andere landbouwers actief op Vlaams en Brussels grondgebied.  

Het Departement LV is daarnaast bevoegd inzake het administratieve beheer, de controle op 

subsidiabiliteit en de uitbetaling van steunaanvragen ingediend in het kader van de Europese 

steunmaatregelen in Vlaanderen en beheerd hiervoor de betalingsrechten, premierechten 

voor zoogkoeien, ed. Alsook de jaarlijkse perceelsaangifte, waarbij o.a. voor elk perceel de teelt 

gekend is en waarbij sinds 2015 eventuele vergroeningselementen worden aangegeven in het 

kader van de aanvraag van basisbetaling (= activeren van betalingsrechten) en de 

vergroeningspremie. Tenslotte beheert het Departement LV ook de berekende gegevens over 

uitbetalingen van betalingsrechten en andere premies en subsidies. 
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Artikel 2.2: Beoogd doel of doel 

VMM zal de opgevraagde gegevens verwerken voor de volgende doelen: 

 

Doel  1: Handhaving milieubeleid 

De personeelsleden van de afdeling, bevoegd voor operationeel waterbeheer, die de leidend 

ambtenaar van de Vlaamse Milieumaatschappij aanstelt, worden aangesteld als gewestelijke 

toezichthouders conform het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van titel XVI van 

het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid van 12 december 

2008 (artikel 12.9°). Deze toezichthouders oefenen het toezicht uit op de toepassing van de 

milieuvoorschriften, vermeld in of vastgesteld krachtens de volgende regelgeving (artikel 28 van 

hetzelfde besluit): 

• 1° artikel 3.2.1 van het gecoördineerd decreet Integraal Waterbeleid, wat betreft de 
onbevaarbare waterlopen van categorie 1, 2 en 3 en hun aanhorigheden, zoals bepaald in de wet 
van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen; 

• 2° artikel 12, § 1, van het Materialendecreet, wat betreft de onbevaarbare waterlopen van 
categorie 1 en hun aanhorigheden, zoals bepaald in de wet van 28 december 1967 betreffende de 
onbevaarbare waterlopen; 

• 3° [...] 

• 4° artikelen 1.3.2.2, 1.7.3.3 en 1.7.5.4 van het gecoördineerd decreet Integraal Waterbeleid, 
wat betreft de onbevaarbare waterlopen van categorie 1 en hun aanhorigheden, zoals bepaald in 
de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen. 

• 5° de wet onbevaarbare waterlopen, voor wat betreft de onbevaarbare waterlopen van 
categorie 1, 2 en 3, en hun aanhorigheden, en voor de publieke grachten en hun aanhorigheden.  

• 1° artikel 3.2.1 van het gecoördineerd decreet Integraal Waterbeleid, wat betreft de 
onbevaarbare waterlopen van categorie 1 en hun aanhorigheden, zoals bepaald in de wet van 28 
december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen; 

• 2° artikel 12, § 1, van het Materialendecreet, wat betreft de onbevaarbare waterlopen van 
categorie 1 en hun aanhorigheden, zoals bepaald in de wet van 28 december 1967 betreffende de 
onbevaarbare waterlopen; 

• 4° artikelen 1.3.2.2, 1.7.3.3 en 1.7.5.4 van het gecoördineerd decreet Integraal Waterbeleid, 
wat betreft de onbevaarbare waterlopen van categorie 1 en hun aanhorigheden, zoals bepaald in 
de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen. (Bemesting wordt gevat 
onder artikel 1.3.2.2.) 

In geval van overtreding heeft de toezichthouder, overeenkomstig de artikelen 16.3.23, 16.3.24 en 

16.4.5 van het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid de 

mogelijkheid om een aanmaning, een proces-verbaal of een verslag van vaststelling op te maken. 

Desgevallend kunnen er bestuurlijke maatregelen worden opgelegd om de onrechtmatige 

toestand te herstellen. 

Om hun toezichtopdracht te kunnen uitvoeren, moeten de toezichthouders: 

• aan de hand van geografische perceelsgegevens de identiteit kunnen achterhalen van de 

personen die gebruik maken van een perceel waarop een delict werd vastgesteld  

teneinde te kunnen nagaan wie er verantwoordelijk kan gesteld worden voor het 

vastgestelde delict.  
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Wetgeving: 

• wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen 

• Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid 

Doel  2: Beheer onbevaarbare waterlopen 

De VMM is bevoegd voor het beheer van de onbevaarbare waterlopen van de eerste categorie. 

Deze bevoegdheid werd vastgelegd in artikel 7, eerste lid, 1° van de wet betreffende de 

onbevaarbare waterlopen van 28 december 1967, zoals gewijzigd op 29 juni 2019. Binnen de VMM 

wordt deze bevoegdheid uitgevoerd door de afdeling Operationeel Waterbeheer.  

De wet legt de waterbeheerder verschillende taken op, waaronder : 

• Inspecties om de beheerstaken op te nemen (artikel 6); 

• Diverse onderhoudswerken (artikel 6); 

• Het verhaal van meerkosten op onderhoudswerken op degene die de meerkosten 

veroorzaakt (artikel 8); 

• Aanmanen van eigenaars van constructies tot onderhoud indien nodig, en instructies 

geven m.b.t. het functioneren van die constructies (artikel 9);  

• Uitvoeren van inrichtingswerken (artikel 11). 

De gebruikers van percelen langs de waterloop hebben verplichtingen die zijn opgelegd door 

dezelfde wet, waaronder het verlenen van doorgang aan de waterbeheerder of aan de personen 

die de waterbeheerder aangesteld heeft, met het nodige materiaal en materieel om de 

waterlopen te beheren en het laten plaatsen van materiaal en materieel op hun gronden of 

eigendommen toe te laten voor de duur van de werken (artikel 17). 

Voor de uitvoering van deze opdrachten heeft de afdeling nood aan het kennen van de 

gebruikers van percelen langs de waterloop, hetzij om doorgang te bekomen voor beheerstaken 

of inspecties, hetzij om voorafgaande afspraken te maken over werken. 

Wetgeving: 

•  wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen 

 

Artikel 2.3: Compatibiliteit 

Gelet op alle hierboven vermelde overwegingen, zijn de uitgangspunten waarvoor de gegevens 

worden ingezameld bij het Departement LV compatibel met de hiervoor vermelde doelen van 

verdere verwerking door VMM. De Belgische overheden streven er immers naar om alle data 

slechts één keer bij te houden. Om die reden is het logisch dat de VMM de reeds ingezamelde 

data van Departement LV hergebruikt. VMM heeft de data nodig om haar taken te kunnen 

uitvoeren, zoals hierboven uitvoerig is beschreven.  
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Artikel 3: De categorieën en omvang van de medegedeelde 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. Als dat wel het geval is, wordt dit gespecificeerd in onderstaande tabel. 

In onderstaande tabel wordt het woord ‘landbouwer’ afgekort tot ‘LB’. 

Gegeven 1 

het concrete gegeven dat 

wordt meegedeeld. Als er 

veel gegevens zijn, kunnen 

ze in clusters worden 

vermeld. 

Contactgegevens gebruikers, nl : 

Onder contactgegevens wordt verstaan: naam LB, adres LB, tel, 

GSM, email LB of volmachthouder (afhankelijk wat de 

landbouwer heeft opgegeven), ondernemingsnummer 

Deze gegevens worden gebruikt voor doel: 1 en 2 

Verantwoording 

proportionaliteit 

waarom elk gegeven 

noodzakelijk is voor het 

gevraagde doel. Als in artikel 

1 en 2 verschillende doelen 

zijn opgegeven, aangeven 

voor welk doel het gegeven 

wordt meegedeeld 

DOEL1: De vermoedelijke overtreders moeten kunnen worden 

gecontacteerd of er moet een aanmaning, PV of bestuurlijke 

maatregel kunnen worden overgemaakt aan degene die de 

voorwaarden niet hebben nageleefd op het perceel waarop een 

vaststelling werd gedaan.  

DOEL 2: Voor het beheer moet men alle gebruikers van de 

percelen gelegen langs de eerste categorie waterlopen kunnen 

opvragen zodat met hen afspraken kunnen worden gemaakt 

voor het onderhoud van de onbevaarbare waterlopen. 

Gebruikt voor de doelen: 1 en 2 

Bewaartermijn van de 

gegevens  

de periode waarin VMM de 

gegevens wil bewaren 

Doel 1: 5 jaar (Na de vaststelling van een misdrijf, heeft de 

toezichthouder 5 jaar om een proces-verbaal op te maken. Het 

is logisch om contactgegevens die tijd bij te houden).  

Doel 2; 5 jaar (de doorlooptijd van een groot project bedraagt 

meerdere jaren. Het is logisch om eenmaal opgezochte 

gegevens te blijven gebruiken tijdens het project) 

Verantwoording van de 

bewaartermijn  

voor doel 1: 

Voor het opstellen van het handhavingsinstrument -in 

uitvoering van de handhaving - zijn de gegevens noodzakelijk. 

Na het opmaken van het PV moeten de gegevens van LV niet 

meer apart worden bewaard.  
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voor doel 2: Bijhouden gegevens zolang het project duurt en 

termijn administratieve bewaring na afhandeling 

Gegeven 2 

het concrete gegeven dat 

wordt meegedeeld. Als er 

veel gegevens zijn, kunnen 

ze in clusters worden 

vermeld. 

Perceelsgegevens  

Gegevens  van de percelen gelegen langs de onbevaarbare 

waterlopen (1°, 2° en 3°  categorie waterlopen): naam 

landbouwer, perceelnummer, oppervlakte perceel, contour 

perceel, hoofdteelt 

Verantwoording 

proportionaliteit 

waarom elk gegeven 

noodzakelijk is voor het 

gevraagde doel. Als in artikel 

1 en 2 verschillende doelen 

zijn opgegeven, aangeven 

voor welk doel het gegeven 

wordt meegedeeld 

Doel 1: puntbevraging van de gegevens van het perceel waarop 

een vaststelling werd gedaan, . zodat de juiste persoon kan 

worden gecontacteerd voor wie de aanmaning, PV of 

bestuurlijke maatregel moet worden opgemaakt  

Doel 2: shapefile van percelen gelegen langs de eerste categorie 

waterlopen zodat de juiste gebruiker in de shape kan worden 

gekoppeld voor het beheer waar vb de werken zullen 

plaatsvinden, waar constructies moeten worden onderhouden. 

(niet alle  gebruikers langs de onbevaarbare waterlopen 

moeten worden gecontacteerd) 

Gebruikt voor de doel(en): Doel  1-2 

Bewaartermijn van de 

gegevens  

de periode waarin VMM de 

gegevens wil bewaren 

Doel 1: 1 jaar – perceelsgegevens nodig voor het opmaken van 

het PV naar de betrokken gebruiker.  

Doel 2; 1 jaar (jaar nadien volgt er een nieuwe shape met 

huidige gebruikers – steeds de up-to-date lijst gebruiken van 

huidige gebruikers) 

Verantwoording van de 

bewaartermijn  

voor doel 1: 

Voor het opstellen van het PV -in uitvoering van de handhaving 

- zijn de gegevens noodzakelijk. Na het opmaken van het PV 

moeten de gegevens van LV niet meer apart worden bewaard.  

voor doel 2: Bijhouden gegevens zolang het project duurt en 

termijn administratieve bewaring na afhandeling 

 

 

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

VMM zal de meegedeelde persoonsgegevens in het kader van de in artikel 2 van dit protocol 

vooropgestelde finaliteiten kunnen meedelen aan volgende categorie(ën) van ontvangers: 
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• De toezichthouders van VMM die toegang hebben tot de gegevens 1 en 2, vermeld in artikel 

2. Enkel personen die omwille van hun functieprofiel deze informatie nodig hebben voor de 

uitvoering van hun werk, krijgen toegang tot de informatie, 

• de informatici van VMM voor softwareontwikkeling- en ondersteuning 

 

Bij mededeling van de gegevens door VMM aan (derde) wordt er maximaal rekening gehouden met 

de privacy van de betrokken : 

• De gegevens kunnen gedeeld worden met andere inspectiediensten in het kader van 

samenwerking binnen milieuhandhaving. Wanneer PV wordt opgemaakt is deze 

gegevensdeling vastgelegd 

o in het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, 

Artikel 16.3.24:  

De toezichthouders kunnen de milieumisdrijven vaststellen in een proces-verbaal, dat 
ze onmiddellijk bezorgen aan de procureur des Konings bij de rechtbank binnen het 
rechtsgebied waar het milieumisdrijf is gepleegd. 
De toezichthouders kunnen een kopie van het proces-verbaal bezorgen aan de 
relevante gewestelijke overheden, die belast zijn met de handhaving van de 
milieuvoorschriften, vermeld in artikel 16.1.1, eerste en vierde lid. 
De Vlaamse Regering kan de nadere voorwaarden bepalen van het proces-verbaal, 
alsook welke andere overheden geïnformeerd kunnen worden over de vastgestelde 
milieumisdrijven en de wijze waarop dat moet gebeuren. 
De Vlaamse Regering kan bepalen in welke gevallen de toezichthouders een kopie van 
het proces-verbaal moeten bezorgen; en 

o in het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 

5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid van 12 december 2008, 

Artikel 58: 

§ 2. De toezichthouders melden schriftelijk aan het college van burgemeester en 
schepenen dat er een proces-verbaal is opgesteld. Daarin melden ze minstens de 
concrete locatie van het milieumisdrijf en, als die bekend is, de naam van vermoedelijke 
overtreder en de datum van de vaststelling. 
Voor de inrichtingen die overeenkomstig bijlage 1 van titel I van het VLAREM zijn 
ingedeeld als inrichtingen van klasse 1, 2 en 3, wordt van elk proces-verbaal een kopie 
bezorgd [...] aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving. 
Voor de bedrijven die vallen onder het samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 
tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware 
ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn, wordt die melding gedaan aan 
de betrokken deputatie en aan de provinciegouverneur. 
§ 6.De toezichthouders bezorgen een kopie van het proces-verbaal aan de afdeling, 
bevoegd voor de uitvoering van de handhavingstaken op het beleidsveld ruimtelijke 
ordening wanneer ze vaststellen dat er een reliëfwijziging op terreinen is aangebracht 
die een schending inhoudt op het Materialendecreet of het Bodemdecreet van 27 
oktober 2006 

Bij vaststellingen waarbij geen PV wordt opgemaakt, kunnen gegevens worden gedeeld met de 

inspectiediensten vermeld in het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 

milieubeleid om door samenwerking rond handhaving tot een goed bestuur te komen. Indien er 
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een mededeling van gegevens door VMM aan andere derden gewenst is ter uitvoering van de 

doelen in dit protocol dient hiervoor eerst het schriftelijk akkoord van het Departement LV 

verkregen te worden. 

 

Artikel 5. Periodiciteit van de mededeling en de duur van de mededeling 

Periodiciteit: 

Voor doel 1: 

Om hun wettelijke opdracht inzake de handhaving van het milieubeleid te kunnen 

volbrengen moeten toezichthouders de perceelsgegevens langs de onbevaarbare 

waterlopen (1°, 2° en 3° categorie waterlopen) kunnen raadplegen telkens zich een 

concreet geval voordoet. Er wordt overeengekomen dat de toegang tot de gegevens 

permanent zal zijn, gegeven het feit dat de gegevens te allen tijde permanent 

beschikbaar dienen te zijn voor de toezichthouders.  

 

Voor doel 2: 

De gegevensaanvragen zullen gebundeld per project worden doorgegeven. Een 
aanvraag zal gebeuren elke keer zich een nieuw project aandient. De frequentie 
hiervan ligt niet vast en projecten kunnen zich onverwacht en dringend aandienen (b.v. 
herstel van oeverschade na storm) Daarom wordt overeengekomen dat de toegang tot 
de gegevens permanent zal zijn, 

Duur: De duur van de overeenkomst is onbepaald.  

Artikel 6: Beveiligingsmaatregelen 

Volgende maatregelen werden getroffen ter beveiliging van de mededeling van de 

persoonsgegevens, vermeld in artikel 3 van dit protocol: 

De gegevens zullen in eerste instantie worden gedeeld op een beveiligd uitwisselingsplatform 

ZendTo van het departement  LV, waar ze versleuteld worden overgemaakt.  

De VMM treft ten minste volgende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen ter 

beveiliging van de ontvangen persoonsgegevens bij verdere verwerking: 

 

• De VMM heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld conform artikel 37, 

38 en 39 van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 

april 2016; 

• VMM beschikt over een actueel veiligheidsbeleid gebaseerd op de ISO norm 27002 en heeft 

op basis hiervan een informatiebeveiligingsmanagementsysteem uitgebouwd met een 

jaarplan en rapportering; 

• De VMM hanteert een strikt toegangsbeleid, waar bij enkel de relevante medewerkers 

toegang krijgen tot persoonsgegevens.  

• De medewerkers van de VMM die toegang hebben tot deze gegevens zijn gebonden aan 

het Vlaams Personeelsstatuut en de daarin opgenomen plicht tot vertrouwelijke 

behandeling van de gegevens waarvan zij kennis krijgen in de uitoefening van hun functie;  
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• De VMM heeft een procedure voor inbreuken i.v.m. persoonsgegevens 

• De VMM heeft een procedure voor het behandelen van verzoeken van betrokkenen tot 

uitoefening van hun rechten onder de AVG; 

• De VMM beschikt over een performante firewell en anti-malware die haar intern netwerk 

beschermt tegen ongeoorloofde toegang; 

• De VMM hanteert multifactor authenticatie voor al haar systemen; 

• De VMM zorgt voor regelmatige back-ups en heeft een disaster recovery plan. 

 

In het geval VMM voor de verwerking van persoonsgegevens die het voorwerp zijn van voorliggend 

protocol, beroep doet op een verwerker (of meerdere verwerkers), doet VMM uitsluitend beroep 

op verwerkers die afdoende garanties met betrekking tot het toepassen van passende technische, 

organisatorische en administratieve 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. VMM sluit in voorkomend geval met alle verwerkers een 

verwerkersovereenkomst in overeenstemming met artikel 28 van de algemene verordening 

gegevensbescherming. Op vraag van het Departement LV bezorgt VMM haar een overzicht van de 

verwerkers die de gevraagde gegevens verwerken. 

 

Artikel 7: Kwaliteit van de persoonsgegevens 

Zodra VMM één of meerdere foutieve, onnauwkeurige, onvolledige, ontbrekende, verouderde of 

overtollige gegevens in de persoonsgegevens, vermeld in artikel 3 van dit protocol, vaststelt, meldt 

zij dat onmiddellijk aan het Departement LV, dat na onderzoek van de voornoemde vaststellingen 

onmiddellijk de gepaste maatregelen treft.  

 

Artikel 8: Sanctie bij niet-naleving 

In afwijking van artikel 5 van dit protocol, duur van de mededeling, kan het Departement LV dit 

protocol middels eenvoudige kennisgeving en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling eenzijdig 

beëindigen als VMM 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 

VMM engageert zich in het licht van artikel 33 van de algemene verordening gegevensbescherming 

om het Departement LV zonder onredelijke vertraging op de hoogte te stellen van elk gegevenslek 

dat zich voordoet betreffende de meegedeelde gegevens en onmiddellijk alle maatregelen te nemen 

om de gevolgen van het gegevenslek te beperken en te herstellen.  

De partijen brengen elkaar 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. 

Het contactpunt voor de melding voor VMM is: informatieveiligheid@vmm.be  

mailto:informatieveiligheid@vmm.be
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Het contactpunt voor de melding voor het Departement LV is 

gegevensbescherming@lv.vlaanderen.be  

 

Artikel 10: Transparantie 

De partijen informeren de betrokkenen aan de hand van hun privacyverklaring over de bron en 

verwerking van de persoonsgegevens die onder dit protocol vallen. De privacyverklaringen zijn 

raadpleegbaar op de website van de partijen. 

VMM maakt: 

• de privacyverklaring bekend op volgende website: 

https://www.vmm.be/privacy  

• het protocol bekend via deze website: www.vmm.be/publicaties. 

………………….. 

Het Departement LV maakt: 

• de privacyverklaring bekend op volgende website: 

www.vlaanderen.be/landbouw/privacy  

• het protocol bekend via deze website: 

https://lv.vlaanderen.be/nl/home/over-ons/departement-landbouw-en-

visserij/gegevensuitwisseling . 

 

Artikel 11: Wijzigingen en evaluaties van het protocol 

VMM organiseert - in onderlinge afspraak- een overlegvergadering met het Departement LV 

teneinde de opvolging van dit protocol te evalueren. Bijkomende overlegvergaderingen kunnen 

georganiseerd worden in functie van de noodzakelijkheid en in functie van de behoeften en 

dringendheid aangegeven door één van beide partijen. 

Indien één van de partijen een wijziging van dit protocol wenst of indien dat nodig zou zijn door 

een nieuwe wetgeving of technische vooruitgang, kan er op elk moment een aanhangsel worden 

opgemaakt. Zodra dat aanhangsel is ondertekend, wordt het aan dit protocol toegevoegd en 

maakt het er integraal deel van uit. 

 

Artikel 12: 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 13: Inwerkingtreding en opzegging 

Dit protocol treedt in werking op datum van ondertekening 

Partijen kunnen dit protocol schriftelijk opzeggen mits inachtneming van een opzegtermijn van 12 

maanden. 

mailto:gegevensbescherming@lv.vlaanderen.be
https://www.vmm.be/privacy
http://www.vmm.be/publicaties
http://www.vlaanderen.be/landbouw/privacy
https://lv.vlaanderen.be/nl/home/over-ons/departement-landbouw-en-visserij/gegevensuitwisseling
https://lv.vlaanderen.be/nl/home/over-ons/departement-landbouw-en-visserij/gegevensuitwisseling
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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,. 

 

 

 

 

 

___________________________ ___________________________ 

Voor de Administrateur Generaal van de 

Vlaamse Milieumaatschappij, afwezig 

Patricia De Clercq….. 
Secretaris-generaal van het Departement LV 

In opdracht: Hilde Soetaert, 
Afdelingshoofd Dienstencentrum, Waterregulator  
en Project- en Programmamanagement 
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