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Protocol voor de elektronische uitwisseling van persoonsgegevens in het kader van het Vlaams 
beleidsplan bio-economie

15 april 2022

Dit protocol wordt gesloten conform artikel 8, §1, van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het 
elektronische bestuurlijke gegevensverkeer.

Tussen

VLAAMS GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, bij delegatie, in de persoon van de 
leidend ambtenaar van Agentschap Innoveren & Ondernemen, de heer Mark Andries, administrateur-
generaal, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) met het nummer 
0316.380.841, waarvan de administratieve zetel bevindt te Koning Albert II-laan 35, bus 12 - 1030 
Brussel.

hierna: “VLAIO”;

Team Bedrijfstrajecten, vereniging zonder winstoogmerk zoals bedoeld in artikel 14/1 van het decreet 
van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid, 
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0687.655.467, waarvan de 
maatschappelijke zetel gelegen is te Koning Albert II-laan 35, bus 17 - 1030 Brussel, rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door Kurt Peys, algemeen directeur.

hierna: “TBT”;

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” en

VLAAMS GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, bij delegatie, in de persoon van de 
leidend ambtenaar van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek, intern verzelfstandigd 
agentschap zonder rechtspersoonlijkheid, en in de persoon van de Voorzitter van de 
beheerscommissie van het Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek, 
prof. ir. Joris Relaes, ingeschreven in het KBO met nummer 0316.380.841 (IVA ILVO) en met nummer 
0262.172.489 (EV ILVO) waarvan de administratieve zetel zich beiden bevindt te Burg. Van 
Gansberghelaan 92 bus 1 – 9820 Merelbeke

hierna: “ILVO”;

VLAIO, TBT, het Departement LV en ILVO worden hieronder ook wel afzonderlijk aangeduid als een 
“partij” of gezamenlijk als de “partijen”;
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NA TE HEBBEN UITEENGEZET

A. De functionaris voor gegevensbescherming (FG of DPO) van VLAIO en TBT heeft op 2 maart 
2022 een positief advies met betrekking tot een ontwerp van dit protocol gegeven. De FG van 
VLAIO en TBT is de heer Bart Grieten, te bereiken op dpo@vlaio.be.

B. De functionaris voor gegevensbescherming (FG of DPO) van het Departement LV heeft op 24 
maart 2022 een positief advies met betrekking tot een ontwerp van dit protocol gegeven. De 
FG van het Departement LV is de heer Bart Tollebeek, te bereiken op 
gegevensbescherming@lv.vlaanderen.be. 

C. De functionaris voor gegevensbescherming (FG of DPO) van ILVO heeft op 14 april 2022 een 
positief advies met betrekking tot een ontwerp van dit protocol gegeven. De FG van ILVO is de 
heer Bart Ampe, te bereiken op privacy@ilvo.vlaanderen.be. 

D. In het kader van dit protocol zijn VLAIO en TBT te bereiken op data@vlaio.be, het Departement 
LV op communicatie@lv.vlaanderen.be en ILVO op ilvo@ilvo.vlaanderen.be.

Het volgende schema schetst hoe de gegevensstromen er uit zullen zien: 

Oorspronkelijk doeleinden (art. 2.1)

Nr. Uitgangspunt Partij

1 Eerste begeleiding vanuit VLAIO VLAIO

2 Eerste begeleiding vanuit TBT TBT

3 Eerste begeleiding vanuit Departement LV Departement LV

4 Eerste begeleiding vanuit ILVO ILVO

mailto:dpo@vlaio.be
mailto:gegevensbescherming@lv.vlaanderen.be
mailto:privacy@ilvo.vlaanderen.be
mailto:data@vlaio.be
mailto:communicatie@lv.vlaanderen.be
mailto:ilvo@ilvo.vlaanderen.be
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Beoogde doelen (art. 2.2):

Nr. Doel Partij

1 Vervolg begeleiding vanuit VLAIO VLAIO

2 Vervolg begeleiding vanuit TBT TBT

3 Vervolg begeleiding vanuit Departement LV Departement LV

4 Vervolg begeleiding vanuit ILVO ILVO

Gegevens (art. 3):

Nr. Gegeven Voor doel

1 Identificatiegegevens onderneming 1 tot 4

2 Identificatiegegevens contactpersoon 1 tot 4

3 Identificatiegegevens dossierverwerkers 1 tot 4

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:

Artikel 1: Onderwerp 

In dit protocol worden de voorwaarden en modaliteiten van de elektronische uitwisseling van de 
persoonsgegevens zoals omschreven in artikel 3 tussen de partijen uiteengezet.

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

De beoogde gegevensverwerking door de partijen gebeurt op grond van:

• De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de 
verwerkingsverantwoordelijke rust; of

• De verwerking is noodzakelijk 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.

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

De aanleverende partij heeft de opgevraagde gegevens oorspronkelijk verzameld vanuit volgende 
uitgangspunten:
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Uitgangspunt 1:

VLAIO heeft de persoonsgegevens oorspronkelijk verzameld voor en zal de ontvangen 
persoonsgegevens verwerken in het kader van de taken die VLAIO toegewezen zijn om haar missie 
waar te maken (conform artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2005 
aangaande het Agentschap Innoveren en Ondernemen) of de taken die door de Vlaamse Regering aan 
VLAIO werden gegeven in het kader van het Vlaams beleidsplan bio-economie (zie VR 2020 1812 
DOC.1464/1BIS).

Het kader voor VLAIO:

Artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2005 bepaalt de missie van VLAIO: 
‘Gedreven door de noden van de ondernemingen en de economische en maatschappelijke uitdagingen 
draagt het Agentschap Innoveren en Ondernemen bij tot een versterkt klimaat van duurzame 
economische groei en jobcreatie in Vlaanderen via:
1° het stimuleren van alle vormen van ondernemerschap;
2° het verhogen van het groeipotentieel en het innoverend vermogen van de Vlaamse ondernemingen;
3° het creëren van stimulerende omgevingsfactoren voor het ondernemen.
In het kader van de vervulling van de missie, vermeld in het eerste lid, vervult het agentschap 
essentieel een regisseursrol en treedt het slechts op als actor in complementariteit met de activiteiten 
van de private sector en intermediaire organisaties.’
Artikel 4, §1, van voorgenoemd besluit bepaalt de taken van VLAIO:
1° het informeren van ondernemers en kandidaat-ondernemers over ondernemerschap en innovatie;
2° het creëren van een cultuur van ondernemerschap en innovatie bij ondernemers en kandidaat-
ondernemers;
3° het stimuleren en ondersteunen van andere bestuurslagen en beleidsdomeinen binnen de Vlaamse 
overheid tot het voeren van een innovatiegericht en ondernemingsvriendelijk beleid;
4° het aansturen en organiseren van een front-office als universele toegangspoort voor de 
ondernemingsvragen aan de overheid en voor specifieke vragen over het overheidsinstrumentarium 
gericht op ondernemingen;
5° het selecteren en financieel steunen van projecten en activiteiten van ondernemingen, maar ook 
van andere instellingen, organisaties en personen, ter bevordering van het innoverend vermogen en 
ondernemerschap;
6° het regisseren en coördineren van een actief en transparant netwerk van actoren die middelen 
ontvangen van het agentschap voor de uitvoering van projecten en activiteiten ter bevordering en 
ondersteuning van het innoverend vermogen en ondernemerschap in Vlaanderen;
7° het ontwikkelen en uitvoeren van het ruimtelijk-economisch beleid, met inbegrip van het 
brownfieldconvenantenbeleid en bemiddelingsopdrachten;
8° het coördineren en uitvoeren van de taken met betrekking tot `toegang tot het beroep' in het 
algemeen en in het bijzonder de taken met betrekking tot ondernemersvaardigheden, ambulante en 
kermisactiviteiten en beenhouwer-spekslager;
9° het ontwikkelen en uitvoeren van een integraal handelsvestigingenbeleid, waaronder in het 
bijzonder het behandelen van socio-economische vergunningen;
10° het gericht faciliteren en financieel ondersteunen van de deelname aan "ondernemings-
georiënteerde" internationale programma's;
11° het uitvoeren van opdrachten voor de Europese Commissie, waaronder het beheer van de EFRO-
fondsen;
12° Het Agentschap voert de promotie en draagt bij tot het belang van design en productontwikkeling;



5

13° het administratieve en inhoudelijke en financiële beheer en de opvolging van initiatieven en 
opdrachten, opgedragen door de Vlaamse Regering;
14° het uitvoeren van taken van beleidsondersteuning;
15° het stimuleren van de ondernemersvorming;
16° het bepalen van de manier en de nadere inhoud van de toegang van de burger tot de gegevens 
over de rechtspersonen en natuurlijke personen in hun hoedanigheid van ondernemer in overleg met 
de betrokken overheidsinstanties en externe overheden als vermeld in artikel II.7, achtste lid, van het 
Bestuursdecreet van 7 december 2018. De toegang is beperkt tot de gegevens die op de burger zelf, 
in zijn hoedanigheid van ondernemer, betrekking hebben.

Binnen het Vlaams beleidsplan bio-economie (VR 2020 1812 DOC.1464/1BIS) zijn specifieke 
opdrachten toegewezen aan VLAIO binnen pijler 2: ontwikkeling en innovatie bio-economie 
Vlaanderen. Daarnaast geeft VLAIO ook ondersteuning aan pijler 3: ‘Stimuleren van innovatieve 
samenwerkingen tussen industriële actoren, landbouwers, en intermediaire partners voor de creatie 
van nieuwe waardeketens’ via zijn instrumentarium.

Uitgangspunt 2:

TBT heeft de persoonsgegevens oorspronkelijk verzameld voor en zal de ontvangen persoonsgegevens 
verwerken in het kader van de taken die TBT uitvoert in haar opdracht als frontoffice van VLAIO en als 
actieve navigator in het netwerk van dienstverleners die verbonden zijn aan VLAIO (conform artikel 
14/1 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het 
wetenschaps- en innovatiebeleid) of de taken opgenomen in het Convenant (zie verder).

Het kader voor TBT:

TBT werd opgericht met als doel te fungeren als frontoffice van VLAIO en als actieve navigator in het 
netwerk van dienstverleners die verbonden zijn aan VLAIO (zie artikel 14/1 van het decreet van 30 april 
2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid).
De vier volgende taakopdrachten maken deel uit van de bedoelde front office werking van TBT:

• Analyse businesscase en begeleiding: vanuit een sterkte/zwakte analyse van de business case 
gericht op business transformatie, komen tot een goede mix van adviezen die leiden tot 
inzichten bij het bedrijf om de zwakkere onderdelen van de business case te versterken;

• Toeleiden van bedrijven naar kennisinstellingen, speerpuntclusters, innovatieve 
bedrijfsnetwerken en andere ondernemingen, partners en netwerken;

• Informeren en adviseren onder andere mbt specifieke overheidsreglementering relevant voor 
de business case (vb intellectuele eigendom, CE-verplichtingen, sectorspecifieke 
marktbarrières, …);

• Begeleiden van bedrijven die steun/subsidies van Vlaamse of andere overheden/organisaties 
overwegen om hun transformatie, groei of innovatie te realiseren.

Voor de periode 2018-2022 werd op 18 januari 2018 een convenant tussen het Vlaamse Gewest, VLAIO 
en TBT ondertekend waarin de wederzijdse verbintenissen voor de uitvoering van de opdracht door 
TBT en de ondersteuning van de Vlaamse Overheid daarvoor vastgelegd werden (hierna: Convenant).
Op 31 maart 2021 ondertekenden het Vlaamse Gewest, VLAIO en TBT een addendum aan het 
Convenant dat een bijkomende opdracht aan TBT regelt: het mee vormgeven aan het Vlaams 
beleidsplan bio-economie (VR 2020 1812 DOC.1464/1BIS). Binnen dit beleidsplan zijn specifieke 
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opdrachten toegewezen aan TBT onder pijler 3: ‘Stimuleren van innovatieve samenwerkingen tussen 
industriële actoren, landbouwers, en intermediaire partners voor de creatie van nieuwe 
waardeketens’. Daarnaast ondersteunt TBT de opdracht toebedeeld aan VLAIO binnen pijler 2: 
‘ontwikkeling en innovatie bio-economie Vlaanderen’.

Uitgangspunt 3:

Het Departement LV heeft de persoonsgegevens oorspronkelijk verzameld voor en zal de ontvangen 
persoonsgegevens verwerken in het kader van de taken die het Departement LV toegewezen zijn om 
haar missie waar te maken (conform artikels 11, 14 en 30 van besluit van de Vlaamse Regering van 3 
juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie) en zoals  verder bepaald in 
het decreet betreffende het landbouw- en visserijbeleid van 28 juni 2013 of de taken die door de 
Vlaamse Regering aan het Departement LV werden gegeven in het kader van het Vlaams beleidsplan 
bio-economie (zie VR 2020 1812 DOC.1464/1BIS).

Het Landbouwbeleid bij het Departement LV:

Volgens het organisatiebesluit van de Vlaamse administratie behoort de beleidsmatige informatie en 
communicatie tot de taak van de departementen. Het Departement LV heeft als kerntaak om heel haar 
doelpubliek te informeren over (de implementatie van) nieuwe regelgeving van het Departement LV 
en over regelgeving van andere beleidsdomeinen die een directe impact heeft op de bedrijfsvoering 
van het landbouw- of visserijbedrijf. Naast kennisverspreiding van het beleid, kunnen ook activiteiten 
georganiseerd worden om beleidsrelevante kennis uit studies, projecten tot bij de landbouwer of het 
visserijbedrijf te brengen.

Het Departement LV is opgericht volgens het artikel 26, §1, van het besluit van de Vlaamse Regering 
van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie. Haar bevoegdheid is 
nader bepaald in het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid. Artikel 3, 
§1, van dit decreet bepaalt onder andere: 

De activiteiten, vermeld in het eerste lid, omvatten onder meer :
1° het ondersteunen, onder meer door toelevering, verwerking, verhandeling, promotie en andere 
vormen van omkadering van dierlijke en plantaardige producten, gewassen, dieren, 
levensmiddelen, andere producten en diensten in functie van de landbouw, tuinbouw en visserij;
2° de adviesverlening aan de actoren die actief zijn in de sectoren, vermeld in paragraaf 1;
3° de diversificatie van de landbouwactiviteiten, zijnde het geheel van economische activiteiten 
binnen de agrarische sector ten behoeve van de productie van gewassen en dieren, en 
landbouwproducten;
4° het heroriënteren en bevorderen van de landbouwactiviteiten, zijnde het geheel van 
economische activiteiten binnen de agrarische sector ten behoeve van de productie van gewassen 
en dieren, in de richting van landbouw met verbrede doelstelling, waaronder een landbouw 
begrepen wordt die niet-landbouwactiviteiten opneemt in zijn takenpakket;
5° het in een goede landbouw- en milieuconditie houden van gronden.

Artikel 9 van hetzelfde decreet stelt verder: 
De Vlaamse Regering kan de volgende maatregelen nemen :
4° voor de activiteiten, vermeld in artikel 3, § 1, maatregelen ter bevordering van het 
ondernemerschap en de innovatie;
5° flankerende maatregelen om de leefbaarheid te verbeteren van bestaande bedrijven die worden 
geconfronteerd met veranderende omgevingsfactoren.
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In het Regeerakkoord (2019-2024) en de beleidsnota landbouw en visserij (2019-2024) benadrukken 
respectievelijk de Vlaamse Regering en de minister voor landbouw en visserij het belang van innovatie 
en kennisdoorstroming in de Vlaamse land- en tuinbouw. “Ondernemerschap en innovatie zijn 
essentieel om te komen tot schaalverandering, hoogkwalitatieve producten met een hoge(re) 
toegevoegde waarde op basis van meer duurzame productiemethoden, gezonde en nieuwe 
voedingsproducten, landbouwverbreding, korte en circulaire ketenmodellen, stadslandbouw en 
productie voor de bio-gebaseerde economie (voeding én materialen).” 
Door te kiezen voor de productie voor de bio-gebaseerde economie anticipeert de Vlaamse Regering 
op de Europese regelgeving rond het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Dit is in overeenstemming 
met artikel 4 van het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, namelijk 
dat de Vlaamse Regering kan: “alle maatregelen nemen voor de uitvoering van de Europese en andere 
internationale akten die het Europese en internationale landbouw- en visserijbeleid vorm geven.” De 
EU verordening 2021/2115 met betrekking tot de strategische GLB-plannen vermeldt namelijk bio-
economie in de specifieke doelstelling h) in artikel 6, 1.:  “bevordering van de werkgelegenheid, groei, 
gendergelijkheid, waaronder deelname van vrouwen in het boerenbedrijf, sociale inclusie en lokale 
ontwikkeling in plattelandsgebieden, ook in de circulaire bio-economie en de duurzame bosbouw”. De 
resultaatindicator R.39 in deze verordening luidt: “Ontwikkeling van de plattelandseconomie: Aantal 
met GLB-steun ontwikkelde plattelandsbedrijven, inclusief bio-economiebedrijven”. 
Onder punt, a. Implementatie in de Vlaamse landbouw van Pijler 3 van het Vlaams beleidsplan bio-
economie (VR 2020 1812 DOC.1464/1BIS) wordt aangegeven dat zowel huidige als toekomstige 
instrumenten binnen het gemeenschappelijk landbouwbeleid zullen ingezet worden om de Vlaamse 
bio-economie in de landbouw te ondersteunen.

Uitgangspunt 4:

ILVO heeft de persoonsgegevens oorspronkelijk verzameld voor en zal de ontvangen 
persoonsgegevens verwerken in het kader van de taken die ILVO toegewezen zijn om haar missie waar 
te maken (conform artikel 3 van besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2015 tot oprichting 
van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Instituut voor Landbouw- en 
Visserijonderzoek) of de taken die door de Vlaamse Regering aan ILVO werden gegeven in het kader 
van het Vlaams beleidsplan bio-economie (zie VR 2020 1812 DOC.1464/1BIS).

Het kader voor ILVO:

ILVO bestaat uit een intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid (IVA), opgericht 
bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2005 tot oprichting van het intern 
verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Instituut voor Landbouw- en 
Visserijonderzoek, en een Eigen Vermogen (EV), opgericht bij het decreet van 23 december 2005 
houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006. ILVO behoort als wetenschappelijke 
instelling tot het beleidsdomein Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid. 

Artikel 2 van het voorgenoemde besluit van 9 december 2005 bepaalt de missie van IVA ILVO: ‘het 
uitvoeren en coördineren van beleidsonderbouwend wetenschappelijk onderzoek en de daaraan 
verbonden dienstverlening met het oog op een duurzame landbouw en visserij in economisch, 
ecologisch, sociaal en maatschappelijk perspectief. Steunend op wetenschappelijke disciplines, zal 
ILVO daarvoor de kennis opbouwen die nodig is voor de verbetering van producten en 
productiemethoden, voor de bewaking van de kwaliteit en de veiligheid van de eindproducten en voor 
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de verbetering van beleidsinstrumenten als basis van sectorontwikkeling en agrarisch 
plattelandsbeleid. ILVO zal het beleid, de sectoren en de maatschappij daarover regelmatig 
informeren.’

Artikel 3, § 1, van het voorgenoemde besluit van 9 december 2005 bepaalt de taken van IVA ILVO: 

1° het conceptualiseren, initiëren en uitvoeren van multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek en 
het verwerven van wetenschappelijke kennis, afhankelijk van beleidsbehoeften en -vragen alsook het 
onderhouden van de nodige contacten hiervoor met de overheid, de sector en de maatschappij;

2° het vertalen van de verworven inzichten naar het beleid;

3° het aanbieden van dienstverlening, op basis van de wetenschappelijke expertise, of het meewerken 
met andere instanties voor basisonderzoek, toegepast onderzoek of demonstratieonderzoek, voor 
zover die onderzoeken passen in het beleid van de overheid;

4° het aanbieden van diensten en producten aan de overheid en de derden voor zover dat past binnen 
de missie en de beheersovereenkomst;

5° het meewerken aan de vorming en de opleiding van organisaties die aan voorlichting en 
ontwikkeling doen, in het bijzonder de Vlaamse overheidsdiensten;

6° het opbouwen van kennis en de verspreiding ervan, onder meer door middel van wetenschappelijke 
publicaties, onderzoeksrapportering en voordrachten en het aanreiken van de nodige documentatie 
voor de overheid, de sector en de maatschappij;

7° het toekennen van doctoraatsbeurzen;

8° het verlenen van wetenschappelijke medewerking aan internationale, federale en gewestelijke 
initiatieven om de overheden in staat te stellen hun engagementen en verplichtingen in dat verband 
na te komen;

9° het meewerken aan het opstellen van offertes voor onderzoek door derden;

10° het verwerven en beheren van kapitaal, personeel, roerende en onroerende goederen die 
aangewend kunnen worden voor de verwezenlijking van de missie en de taken, vermeld in dit besluit.

Artikel 38 van het voorgenoemde decreet van 23 december 2005 omschrijft de taken van EV ILVO. EV 
ILVO staat in voor:

1° het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, expertises en dienstverlening op het vlak van 
landbouw en visserij voor derden;

2° het onderzoek en de ontwikkeling naar meer duurzame landbouwsystemen;

3° datacollectie en wetenschappelijke adviestaken ter ondersteuning van het Europees 
Gemeenschappelijk Visserijbeleid;

4° logistieke en operationele ondersteuning van de kwaliteitscontrole in de plantaardige sector.

Binnen het Vlaams beleidsplan bio-economie (VR 2020 1812 DOC.1464/1BIS) zijn specifieke 
opdrachten toegewezen aan ILVO onder pijler 3: ‘Stimuleren van innovatieve samenwerkingen tussen 
industriële actoren, landbouwers, en intermediaire partners voor de creatie van nieuwe 
waardeketens’. 
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Artikel 2.2: Beoogd doel of doel

De partijen werden op 18 december 2020 door de Vlaamse Regering aangewezen om gezamenlijk het 
Vlaams beleidsplan bio-economie uit te voeren (zie VR 2020 1812 DOC.1464/1BIS). Het plan bevat een 
reeks acties rond stimulering van onderzoek en innovatie, begeleiding van nieuwe samenwerkingen 
tussen industrie en landbouw en flankerende beleidsmaatregelen. Bio-economie vormt een 
belangrijke schakel in de transitie om de Vlaamse economie koolstofneutraal te maken, door nieuwe 
waardenketens op te bouwen die zorgen voor een gesloten koolstofcyclus.

Pijler 3 van voorgenoemd beleidsplan wil innovatieve samenwerkingen stimuleren tussen industriële 
actoren, landbouwers en intermediaire partners voor de creatie van nieuwe waardenketens. Om die 
samenwerkingen te kunnen realiseren is de uitwisseling van de gegevens ter realisatie van de 
uitgangspunten (art. 2.1) nodig zodat de partijen onderling de in het beleidsplan gevraagde brugfunctie 
kunnen realiseren om de samenwerkingen ter realisatie van de nieuwe waardenketens te faciliteren 
en te begeleiden. 

Het beoogde doel per partij blijft het eigen uitgangpunt (art. 2.1), maar aangevuld met de gegevens 
(art. 3.) van de andere partijen.

Voor doel 1: VLAIO:

• Artikel 4, §1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2005 aangaande het 
Agentschap Innoveren en Ondernemen;

• Acties binnen bovenvermeld beleidsplan bio-economie (pijler 2 en 3)

Voor doel 2: TBT:

• artikel 14/1 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van 
het wetenschaps- en innovatiebeleid;

• Het Convenant;
• Acties binnen bovenvermeld beleidsplan bio-economie (pijler 3)

Voor doel 3: het Departement LV:

• Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de 
Vlaamse administratie, artikel 30; 

• Artikel 3, §1, van het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid;
• Acties binnen bovenvermeld beleidsplan bio-economie (pijler 3)

Voor doel 4: ILVO:

• Artikel 3, §1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2005 tot oprichting van 
het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Instituut voor Landbouw- 
en Visserijonderzoek.

• Acties binnen bovenvermeld beleidsplan bio-economie (pijler 3)

VLAIO en TBT doen doorgifte van hun gegevens om andere bestuurslagen en beleidsdomeinen binnen 
de Vlaamse overheid te stimuleren en te ondersteunen tot het voeren van een innovatiegericht en 
ondernemersvriendelijk beleid (zie artikel 4, §1, 3°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 
oktober 2005 aangaande het Agentschap Innoveren en Ondernemen). Het Departement LV en ILVO 
kunnen als entiteiten binnen het beleidsdomein Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid 
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conform artikel 7 van het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid 
gegevens aan elkaar en aan derden ter beschikking stellen.

Artikel 2.3: Compatibiliteit

Het doeleinde van de verdere verwerking van deze persoonsgegevens door een partij is verenigbaar 
met de doeleinden waarvoor een andere partij de persoonsgegevens oorspronkelijk heeft verzameld, 
gezien hiermee de acties rond stimulering van onderzoek en innovatie, begeleiding van nieuwe 
samenwerkingen tussen industrie en landbouw en flankerende beleidsmaatregelen uit het Vlaams 
beleidsplan bio-economie uitgevoerd kunnen worden. 

Artikel 3: De persoonsgegevens en de categorieën en omvang van de 
persoonsgegevens

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de verschillende persoonsgegevens die 
worden uitgewisseld tussen de partijen, alsook de bewaartermijn van de persoonsgegevens.

Gegeven 1 Identificatiegegevens onderneming
De onderneming waarvan een partij een dossier heeft in het kader 
van het Vlaams beleidsplan bio-economie, zoals omschreven door 
volgende gegevens van deze onderneming:

- het ondernemingsnummer en de nummers van de 
vestigingseenheden;

- de naam;
- de webadressen;
- de e-mailadressen;
- de telefoonnummers;
- de adressen van de maatschappelijke zetel en de 

vestigingseenheden;
- de beschrijvingen van de activiteiten.

Verantwoording
proportionaliteit

Dit gegeven stelt een andere partij in staat om binnen de eigen 
werking ondernemingen efficiënt te informeren en door te 
verwijzen, waardoor de partijen een gestroomlijnde 
dienstverlening binnen de acties en de begeleiding uit het Vlaams 
beleidsplan bio-economie kunnen aanbieden.

Gegeven 2 Identificatiegegevens contactpersoon
De contactpersoon of -personen van de onderneming zoals 
vermeld in gegeven 1 en omschreven door volgende gegevens:

- de voornaam;
- de naam;
- de functie binnen de onderneming;
- het e-mailadres;
- het telefoonnummer.

Verantwoording
proportionaliteit

Dit gegeven stelt een andere partij in staat om binnen de eigen 
werking ondernemingen efficiënt te informeren en door te 
verwijzen, waardoor de partijen een gestroomlijnde 
dienstverlening binnen de acties en de begeleiding uit het Vlaams 
beleidsplan bio-economie kunnen aanbieden.

Gegeven 3 Identificatiegegevens dossierverwerkers



11

Voornaam, naam, functie, dienst en afdeling van medewerker(s) 
van een partij, die aan het dossier zoals vermeld in gegeven 1 
bijdragen of bijgedragen hebben, samen met het e-mailadres en 
het telefoonnummer die deze partij aan de medewerker(s) 
toekende om zijn professionele activiteiten uit te voeren.

Verantwoording 
proportionaliteit

Dit gegeven stelt een andere partij in staat om binnen de eigen 
werking ondernemingen efficiënt te informeren en door te 
verwijzen, waardoor de partijen een gestroomlijnde 
dienstverlening binnen de acties en de begeleiding uit het Vlaams 
beleidsplan bio-economie kunnen aanbieden.

De mededeling door een partij en de bewaring door de andere partijen van het gegeven 1 tot en met 
3 is ingegeven vanuit de doelen (art. 2.2) en is permanent gedurende de looptijd van dit protocol. 

Bij het uittreden van een partij uit dit protocol verwijderen de andere partijen onmiddellijk alle 
ontvangen persoonsgegevens van deze uittredende partij, tenzij anders bepaald tussen de uittredende 
partij en één of meerdere andere partijen. Na beëindigen van dit protocol vernietigen de partijen 
onmiddellijk alle persoonsgegevens die ze verkregen via dit protocol, tenzij anders bepaald tussen de 
partij die de persoonsgegevens meedeelde en één of meerdere andere partijen.

Deze bewaartermijnen kunnen worden verantwoord gezien de partijen op elk moment in staat moeten 
zijn om de acties rond stimulering van onderzoek en innovatie, begeleiding van nieuwe 
samenwerkingen tussen industrie en landbouw en flankerende beleidsmaatregelen uit het Vlaams 
beleidsplan bio-economie uit te voeren.

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

De partijen zullen de ontvangen persoonsgegevens van een andere partij in het kader van dit protocol 
kunnen meedelen aan volgende categorieën van ontvangers:

Voor VLAIO:

• personeelsleden van VLAIO die toegang hebben tot de gedeelde map waarin de ontvangen 
persoonsgegevens verwerkt worden. Enkele personen die omwille van hun functieprofiel 
deze informatie nodig hebben voor de uitvoering van hun werk, krijgen toegang tot de 
informatie;

• de medewerkers van de afdeling Data & Interne Innovatie van VLAIO voor 
softwareontwikkeling en -ondersteuning;

• de personeelsleden van de inspectiedienst van VLAIO voor hun controleactiviteiten.

Voor TBT:

• personeelsleden van TBT die toegang hebben tot de gedeelde map waarin de ontvangen 
pesoonsgegevens verwerkt worden. Enkel personen die omwille van hun functieprofiel deze 
informatie nodig hebben voor de uitvoering van hun werk, krijgen toegang tot de informatie.

Voor het Departement LV:

• personeelsleden van het Departement LV die toegang hebben tot de gedeelde map waarin 
de ontvangen pesoonsgegevens verwerkt worden. Enkel personen die omwille van hun 
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functieprofiel deze informatie nodig hebben voor de uitvoering van hun werk, krijgen 
toegang tot de informatie;

• de informatici van het Departement LV voor softwareontwikkeling en -ondersteuning;
• de personeelsleden van de dienst Interne Audit voor hun auditactiviteiten;
• de personeelsleden van de inspectiediensten voor hun controleactiviteiten.

Voor ILVO:

• de dataverantwoordelijken van ILVO, eenheid Landbouw & Maatschappij (ILVO-L&M): voor 
het beheer van brondata verkregen van het Departement LV, VLAIO en TBT en preparatie 
van brondata tot intermediaire data, gebruiksklare data voor de analyses van de 
onderzoekers van alle ILVO-eenheden die bij deze uitwisseling betrokken zijn.

• de ILVO-onderzoekers die data nodig hebben om hun onderzoek/dienstverlening te kunnen 
uitvoeren en die hun verwerkingen uitvoeren cfr. beveiligingsmaatregelen beschreven in 
artikel 6 en 7.

• ILVO-ICT onder leiding van de ICT-coördinator, in het kader ICT-ondersteuning: om 
bijvoorbeeld back-ups te maken van de gegevens om onbedoelde verwijdering of 
overschrijving van de gegevens of software van de onderzoekers te corrigeren

De partijen delen de ontvangen persoonsgegevens niet met derden, tenzij het over een van 
onderstaande categorieën van ontvangers gaat:

- Een onderneming, maar uitsluitend voor de ontvangen persoonsgegevens die betrekking 
hebben op deze onderneming en als dit in het rechtstreeks belang is van de onderneming;

- Een verwerker, in het geval een partij voor de verwerking van de ontvangen persoonsgegevens 
beroep doet op een verwerker.

Indien er een mededeling van gegevens aan andere derden dan hierboven vermeld, gewenst is ter 
uitvoering van het(de) doel(en) in dit protocol dient hiervoor eerst het akkoord van de andere partijen 
gevraagd te worden.

Een partij die op enige andere wijze op basis van de ontvangen persoonsgegevens van een partij wenst 
te publiceren, legt deze publicatie op voorhand voor aan de betrokken andere partijen. Deze publicatie 
is zonder goedkeuring van deze betrokken partijen niet toegelaten, tenzij de partij, die wenst te 
publiceren, de toestemming (zoals beschreven in AVG Art. 7 ‘Voorwaarden voor toestemming’) heeft 
van alle natuurlijke personen betrokken in de publicatie. De partijen, die persoonsgegevens 
meedeelden in het kader van deze publicatie, kunnen deze toestemmingen van de betrokken 
natuurlijke personen rechtstreeks opvragen of opvragen bij de partij die wenst te publiceren.

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

De persoonsgegevens zullen permanent gedurende de looptijd van de doelen (art. 2.2) worden 
uitgewisseld tussen de partijen omdat de partijen op elk moment in staat moeten zijn om de acties uit 
te voeren.
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Artikel 6: Beveiligingsmaatregelen

De partijen brengen de persoonsgegevens die zij meedelen in het kader van dit protocol samen in een 
gedeelde map in een beveiligde omgeving (bvb. Sharepoint, OneDrive). In onderling overleg leggen de 
partijen afspraken vast over deze beveiligde omgeving en het formaat waarin de persoonsgegevens 
zullen meegedeeld worden. Enkel de ontvangers als vermeld in artikel 4 hebben toegang via hun 
professioneel emailadres zoals toegekend door één van de partijen.

De partijen treffen ten minste onderstaande organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen 
ter beveiliging van de gegevensuitwisseling en de verdere verwerking van de ontvangen 
persoonsgegevens:

VLAIO en TBT

• Gebruikers- en toegangsbeheer met loggings en auditing;
• De gegevens worden opgevolgd betreffende de bepalingen van dit protocol, in het bijzonder 

de bewaartermijnen en de afscherming van de contactgegevens. 
• De gegevens worden na de bewaartermijn enkel waar toegelaten gepseudonimiseerd en 

anders onherstelbaar gewist.
• Toegang tot de gebouwen van VLAIO en TBT zijn beveiligd: enkel gebruikers met 

elektronische toegangskaart of code hebben toegang zonder aan te melden. Externe 
bezoekers dienen zich aan of af te melden.

Het Departement LV

Het Departement LV behaalde en onderhoudt voor haar Betaalorgaan activiteiten het ISO 27001 
certificaat. Alle andere activiteiten worden uitgevoerd conform dit beleid.

ISO 27001 Annex A bevat alle controlemaatregelen zoals beschreven in ISO 27002 en omvat dus alle 
organisatorische en technische maatregelen die als best aanvaarde industrienormen gelden.

ILVO

• De gegevens worden opgevolgd betreffende de bepalingen van dit protocol, in het bijzonder 
de bewaartermijnen en de afscherming van de contactgegevens. 

• De gegevens worden na de bewaartermijn enkel waar toegelaten gepseudonimiseerd en 
anders onherstelbaar gewist.

• De gegevens staan afgeschermd met beperkte fysieke en digitale toegang. De toegang is bij 
ILVO beperkt tot de dataverantwoordelijken van ILVO-L&M en IT.

• De gegevenslinken nodig voor het longitudinaal onderzoek worden extra afgeschermd en 
zijn enkel toegankelijk voor de dataverantwoordelijken.

• Toegang tot de gebouwen van ILVO zijn beveiligd: enkel gebruikers met elektronische 
toegangskaart of code hebben toegang zonder aan te melden. Externe bezoekers dienen 
zich aan of af te melden en een logboek in te vullen. 

• De gegevens nodig voor het onderzoek zijn beperkt tot de onderzoekers die de gegevens 
nodig hebben voor hun onderzoek en voor de duur van hun onderzoek. Onderzoekers 
krijgen enkel toegang tot de relevante gegevens voor hun onderzoek. 

• Heeft een onderzoeker data nodig voor gerichte communicatie of correspondentie en 
voorlichting, dan worden de geselecteerde gegevens doorgegeven aan een 
dataverantwoordelijke van ILVO-L&M. Als het echter niet nodig is dat de onderzoeker in 
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aanraking komt met de contactgegevens (bv. voor het versturen van enquêtes met een 
uniek nummer bovenaan), dan worden de enquêtes verstuurd door een 
dataverantwoordelijke van ILVO-L&M. Heeft de onderzoeker wel contactgegevens nodig 
(bv. in het kader van focusgroepen), dan krijgt de onderzoeker enkel de contactgegevens 
van de door de onderzoeker doorgegeven selectie. 

• Toegang tot de gegevens wordt bij ILVO enkel verkregen na het tekenen van een 
vertrouwelijkheidsovereenkomst.

• Verwerkingen op de gegevens gebeuren door gemachtigde onderzoeker(s) enkel in 
toegekende map met beperkte toegangsrechten. 

• Op het einde van het onderzoek wordt de map met het desbetreffende onderzoek door een 
dataverantwoordelijke van ILVO-L&M verplaatst – gearchiveerd – naar een map met 
afgelopen projecten op basis van de data van het Departement LV in overeenstemming met 
de gemaakte afspraken (protocol/informed consents/…). De gearchiveerde map is niet meer 
toegankelijk voor de desbetreffende onderzoeker. Het archiveren heeft als doel dat 
onderzoeksgegevens beschikbaar blijven voor vervolganalyses en longitudinaal onderzoek.

De partijen moet kunnen aantonen dat de in dit artikel opgesomde maatregelen werden getroffen.  
Op eenvoudig verzoek van een partij moet een andere partij hiervan het bewijs overmaken.

In het geval een partij voor de verwerking van de persoonsgegevens die het voorwerp zijn van dit 
protocol beroep doet op een verwerker (of meerdere verwerkers), doet deze partij uitsluitend beroep 
op verwerkers die afdoende garanties met betrekking tot het toepassen van passende technische en 
organisatorische maatregelen bieden door het ondertekenen van een verwerkersovereenkomst. 
Partijen bezorgen elkaar een overzicht van de verwerkers die de ontvangen persoonsgegevens 
verwerken, en actualiseren dit overzicht zo nodig.

Artikel 7: Vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens

De medewerkers van een partij die toegang verkregen tot de ontvangen persoonsgegevens zijn ertoe 
gehouden om deze persoonsgegevens op hetzelfde niveau van vertrouwelijkheid te behandelen zoals 
de mededelende partij dat doet.

VLAIO

De personeelsleden van VLAIO zijn gehouden aan een geheimhoudingsplicht via artikel II.2, §1, van het 
Vlaams Personeelsstatuut en via de Vlaamse deontologische code.

TBT

De arbeidscontracten van alle werknemers van TBT omvat volgende clausule:

Zowel gedurende de overeenkomst als na de beëindiging ervan is het de bediende verboden 
confidentiële informatie van de vereniging bekend te maken, rechtstreeks of onrechtstreeks, 
of deze op één of andere wijze voor zichzelf aan te wenden.

In de uitvoering van de functie kan de bediende in aanraking komen met vertrouwelijke 
informatie omtrent de bedrijven en de bedrijvigheden van de (rechts)personen die beroep 
doen op de diensten van de vzw. De bediende verplicht zich tot een strikt beroepsgeheim met  
betrekking tot deze informatie. Enig misbruik van deze informatie wordt aanzien als een zware 
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fout en kan leiden tot een ontslag om dringende redenen, onverminderd vorderingen in 
schadevergoeding van deze (rechts)personen, dan wel de vzw. De bediende erkent door de 
ondertekening van deze overeenkomst het belang van dit beding. De bediende kan dit 
beroepsgeheim niet inroepen ten opzichte van collega’s of partners met wie een 
geheimhoudingsovereenkomst werd gesloten. 

Departement LV

De personeelsleden van het Departement LV zijn gehouden aan een geheimhoudingsplicht via de 
Vlaamse deontologische code en via haar eigen ‘Gedragscode informatieveiligheid en gebruik van ICT 
middelen’ welk deel uitmaakt van het arbeidsreglement.

ILVO

De personeelsleden van het ILVO zijn gehouden aan een geheimhoudingsplicht via de Vlaamse 
deontologische code en via haar eigen Integriteitsbeleid. Daarnaast moeten ook de Voorschriften voor 
aanvaardbaar gebruik van ICT en ILVO-netwerk gevolgd worden.

In het geval een partij voor de verwerking van de persoonsgegevens die het voorwerp zijn van dit 
protocol beroep doet op een verwerker (of meerdere verwerkers), doet deze partij uitsluitend beroep 
op verwerkers die minstens de in dit artikel opgesomde maatregelen naleven door het ondertekenen 
van een geheimhoudingsovereenkomst.

Artikel 8: Kwaliteit van de persoonsgegevens

Zodra een partij één of meerdere foutieve, onnauwkeurige, onvolledige, ontbrekende, verouderde of 
overtollige gegevens in de meegedeelde persoonsgegevens vaststelt, meldt zij dat onmiddellijk aan de 
andere partijen. De andere partijen nemen binnen een redelijke termijn de gepaste maatregelen (bv. 
vernietigen, aanvullen, aanpassen) volgens de instructies en de gegevens die de meldende partij 
bezorgt.

Zodra een partij één of meerdere foutieve, onnauwkeurige, onvolledige, ontbrekende, verouderde of 
overtollige gegevens in de ontvangen persoonsgegevens vaststelt, meldt zij dat onmiddellijk aan de 
betrokken andere partij. Die andere partij bezorgt na onderzoek van de voornoemde vaststellingen 
binnen een redelijke termijn de gepaste maatregelen (bv. vernietigen, aanvullen, aanpassen) aan alle 
partijen. De partijen voeren deze maatregelen binnen een redelijke termijn uit volgens de instructies 
en de gegevens die de meldende partij bezorgt.

Artikel 9: Sanctie bij niet-naleving

In afwijking van artikel 5 van dit protocol, duur van de mededeling, kan de aanleverende partij dit 
protocol middels eenvoudige kennisgeving en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling eenzijdig 
beëindigen als de ontvangende partij deze persoonsgegevens verwerkt in strijd met hetgeen bepaald 
is in dit protocol, met de algemene verordening gegevensbescherming of met andere relevante wet- 
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of regelgeving inzake de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van 
persoonsgegevens.

Artikel 10: Meldingsplichten

De ontvangende partij engageert zich in het licht van artikel 33 van de algemene verordening 
gegevensbescherming om de aanleverende partij 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 
dit protocol, zoals de finaliteit, proportionaliteit, frequentie, duurtijd enz. en in voorkomend geval van 
wijzigingen omtrent de verwerkers. 

Artikel 11: Rechten van de betrokkene

Een betrokkene kan zich richten tot een of meerdere van de partijen om zijn rechten uit de artikelen 15 
tot en met 22 van de algemene verordening gegevensbescherming uit te oefenen.

De partijen engageren zich om een andere partij zonder onredelijke vertraging op de hoogte te stellen van 
een voorgenoemde vraag van een betrokkene dat zich voordoet betreffende de meegedeelde en/of de 
ontvangen persoonsgegevens met impact op beide partijen en in voorkomend geval onmiddellijk 
gezamenlijk te overleggen teneinde alle maatregelen te nemen om te voldoen aan deze vraag. De 
partijen verschaffen elkaar alle informatie die ze nuttig of nodig achten om een dergelijke vraag te 
behandelen.

Artikel 12: 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.

VLAIO en TBT

• de privacyverklaring bekend op volgende website:
www.vlaio.be/privacybeleid

• het protocol bekend via deze website:
www.vlaio.be/overeenkomsten

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

ILVO maakt:

• de privacyverklaring alsook het protocol bekend op volgende website:

http://www.vlaio.be/privacybeleid
http://www.vlaio.be/overeenkomsten
file:///C:/Users/dclaeys/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/I5BMRCY8/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


17

https://ilvo.vlaanderen.be/nl/privacyverklaring

Artikel 13 Wijzigingen en evaluaties van het protocol

De ontvangende partij organiseert indien nodig geacht een overlegvergadering met de aanleverende 
partij 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 14: 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 15: Inwerkingtreding en opzegging

Dit protocol treedt in werking op de datum van ondertekening. Het protocol eindigt anderhalf jaar na 
de legislatuur van de huidige Vlaamse Regering (2019-2024). Dit geeft de volgende Vlaamse Regering 
de tijd al dan niet een nieuw beleidsplan in deze materie goed te keuren.  

De partijen kunnen in onderling overleg dit protocol te allen tijde schriftelijk aanpassen of beëindigen. 
Een partij kan zijn deelname aan dit protocol schriftelijk opzeggen. Dit protocol eindigt tevens van 
rechtswege voor een partij wanneer er geen rechtsgrond meer bestaat voor de uitwisseling van de 
persoonsgegevens.

https://ilvo.vlaanderen.be/nl/privacyverklaring


18

Opgemaakt in een digitaal exemplaar en ter beschikking van elke partij,

 

___________________________ ___________________________

Mark Andries Patricia De Clercq

administrateur-generaal secretaris-generaal

VLAIO het Departement LV

___________________________ ___________________________

Kurt Peys Joris Relaes

algemeen directeur administrateur-generaal/voorzitter 
van de beheerscommissie EV ILVO

TBT ILVO
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