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PROTOCOL LV/DKB/DEF/2019/04 VOOR DE ELEKTRONISCHE MEDEDELING VAN 

PERSOONSGEGEVENS VAN het Departement Landbouw en Visserij NAAR het Departement 

Kanselarij en Bestuur – Vlaams Rampenfonds 

 

11-12-2019 

Ref. DKB: PR/DKB/2019/LV/02 

Ref. LV: Protocol LV/DKB/WD2019/07 

 

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

elektronische bestuurlijke gegevensverkeer. 

TUSSEN 

Het Departement Landbouw en Visserij, 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 Landbouw en Visserij”  

EN 

Het Departement Kanselarij en Bestuur, Martin Ruebens, secretaris-generaal, ingeschreven in het 

KBO met nummer 0316.380.841 waarvan de administratieve zetel zich bevindt te Havenlaan 88, bus 

20 – 1000 Brussel 

hierna: “het Departement Kanselarij en Bestuur – Vlaams Rampenfonds”  

NA TE HEBBEN UITEENGEZET 

A. De volgende zaken beschrijven de opdracht(en) van het Departement Kanselarij en Bestuur 

- Vlaams Rampenfonds en/of betogen de rechtmatigheid van de gevraagde 

(persoons)gegevens: 

 

 Met het oog op efficiëntiewinst en de toepassing van het "Once Only”-principe vraagt 

het Departement Kanselarij en Bestuur – Vlaams Rampenfonds toegang tot de 

identificatie- en perceelgegevens van het Departement Landbouw en Visserij. De 

databank van het Departement Landbouw en Visserij bevat gedetailleerde gegevens 

over de identiteit en het perceelgebruik van de land- en tuinbouwers, die dit jaarlijks 

moeten registreren in het e-loket. In het Departement Kanselarij en Bestuur werd het 

Vlaams Rampenfonds opgericht voor het onderzoeken van de aanvragen tot een 

tegemoetkoming, ingediend door de schadelijders van een algemene ramp. Om dit 

onderzoek te kunnen uitvoeren wenst het Departement Kanselarij en Bestuur - Vlaams 

Rampenfonds ad hoc de identificatie- en perceelgegevens van de betreffende land- of 

tuinbouwer  rechtstreeks bij het Departement Landbouw en Visserij op te vragen. Elk 

gegeven dat het Departement Kanselarij en Bestuur – Vlaams Rampenfonds uit een 

bestaande geautoriseerde gegevensbron ophaalt en niet opnieuw bij de burger, in casu 
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Departement Landbouw en Visserij Departement Kanselarij en Bestuur -

Vlaams Rampenfonds 

de land- en tuinbouwer, opvraagt, is een win-winsituatie voor de administratie en de 

burger. 

 

Het Departement Kanselarij en Bestuur – Vlaams Rampenfonds vraagt toegang tot de 

gegevens van het Departement Landbouw en Visserij in het geval een algemene ramp 

zich voordoet. Het Departement Kanselarij en Bestuur – Vlaams Rampenfonds zal bij 

elke nieuwe opvraging van gegevens het erkenningsbesluit van de Vlaamse Regering, 

aan de functionaris voor gegevensbescherming van het Departement Landbouw en 

Visserij voorleggen, waarna de uitwisseling kan starten.  

 

 Decreet betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensbeheer. 

B. Het volgende schema geeft aan hoe de gegevensuitwisseling verloopt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer een protocol te sluiten met 

betrekking tot de elektronische mededeling van persoonsgegevens. Dat protocol wordt 

bekendgemaakt op de website van beide partijen. 

D. De functionaris voor gegevensbescherming van het Departement Kanselarij en Bestuur gaf 

op 21/11/2019 advies over dit protocol.  

E. De functionaris voor gegevensbescherming van het Departement Landbouw en Visserij gaf 

op 25/07/2019  advies over dit protocol. 

 

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: 

 

Artikel 1: Onderwerp  

Dit protocol bevat de voorwaarden en modaliteiten van de elektronische mededeling van de 

persoonsgegevens, zoals omschreven in artikel 3, door het Departement Landbouw en Visserij aan 

het Departement Kanselarij en Bestuur – Vlaams Rampenfonds in het kader van de uit te voeren 

taken door het Vlaams Rampenfonds. 

 

Identificatie-

databank 

perceelgegevens-

databank 

Ad-hoc-uitwisseling  

Doelen (art 2) 
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Artikel 2: Rechtvaardigingsgronden van zowel de mededeling als de inzameling van de 

persoonsgegevens 

De beoogde gegevensverwerking door het Departement Kanselarij en Bestuur – Vlaams 

Rampenfonds gebeurt op grond van artikel 6.1.c van de algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG): “de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke 

verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust”. 

Artikel 2.1. Het Departement Landbouw en Visserij heeft de opgevraagde gegevens oorspronkelijk 

verzameld voor de volgende doelstellingen: 

Doelstelling 1: Verzamelen en beheren van identificatiegegevens 

Het Departement Landbouw en Visserij is de bevoegde instantie voor de identificatie en registratie 

van de landbouwers en de landbouwgronden in het Geïntegreerd Beheers- en Controlesysteem 

(GBCS), 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 van 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 Landbouw en Visserij beschikt bijgevolg over uitgebreide identificatiegegevens 

van alle Vlaamse land- en tuinbouwers, en andere landbouwers die actief zijn op Vlaams en 

Brussels grondgebied. 

Wetgeving: 

1 Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 
inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 
2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de Raad, titel V, 
hoofdstuk II;  

2 Decreet van 22 december 2006 houdende inrichting van een gemeenschappelijke identificatie 
van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en 
van het landbouwbeleid, artikel 3; 

3 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, artikel 2. 

 

Doelstelling 2: Beheren en registreren van de verzamelaanvraag 

Alle gegevens over de percelen worden jaarlijks door het Departement Landbouw en Visserij 

opgevraagd bij de land- en tuinbouwers via de verzamelaanvraag.  

Wetgeving 

1 Landbouwareaal: Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 
17 december 2013 tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan 
landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 
en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 637/2008 van de Raad en Verordening (EG) nr. 
73/2009 van de Raad - Artikel 4, lid 1, e; 
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2 Vergroening: Besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014 tot vaststelling van de 
voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de 
steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, die de landbouwer wil gebruiken 
in het kader van de vergroeningspremie en om te voldoen aan de verplichting van het 
ecologisch aandachtsgebied - hoofdstuk 3, afdeling 3; 

3 Bemesting: Mestdecreet van 22 december 2006; 
4 Jonge landbouwer: voormeld besluit van 24 oktober 2014 - hoofdstuk 3, afdeling 4; 
5 Biocertificering: Besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende de 

biologische productie en de etikettering van biologische producten;  
6 Bebossing: Besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2015 betreffende het verlenen van 

subsidies voor bebossing en voor herbebossing - artikel 13; 
7 GMO-steun: Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 

december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor 
landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, 
(EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad - artikel 33, lid 1, e; 

8 Diergebonden steunmaatregelen: voormeld besluit van 24 oktober 2014 - hoofdstuk 4, afdeling 
2 en 3;  

9 Hennep: voormeld besluit van 24 oktober 2014 - artikel 21; 
10 Reserve: voormeld besluit van 24 oktober 2014 - artikel 33, § 3, eerste lid; 
11 Vrijstelling vergunningsplicht BLB: Besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot 

vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende 
het natuurbehoud en het natuurlijk milieu - artikel 8, § 2; 

12 Beheerovereenkomsten en agromilieuverbintenissen: Besluit van de Vlaamse Regering van 5 
september 2014 tot het verlenen van subsidies voor de uitvoering van agromilieu- en 
klimaatmaatregelen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 
voor de periode 2014-2020 - artikel 12, § 3, tweede lid; 

13 Activering betalingsrechten: voormeld besluit van 24 oktober 2014 - artikel 27; 
14 Hectaresteun voor biologische productiemethode: Besluit van de Vlaamse Regering van 4 juli 

2014 tot het verlenen van hectaresteun voor de biologische productiemethode met toepassing 
van het Vlaamse Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de programmeringsperiode 
2014-2020 - artikel 6, eerste en vierde lid; 

15 Boslandbouwsystemen: Besluit van de Vlaamse Regering van 30 juli 2014 betreffende het 
verlenen van subsidies voor de aanplant van boslandbouwsystemen met toepassing van het 
Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de programmeringsperiode 2014-2020 
- artikel 5, § 3, tweede lid; 

16 Niet-productieve investeringen: Besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2015 
betreffende steun aan niet-productieve investeringen en aan de ontwikkeling van kleine 
landbouwbedrijven; artikel 5; 

17 Niet-actieve landbouwer: voormeld besluit van 24 oktober 2014 - artikel 8. 

Artikel 2.2. Het Departement Kanselarij en Bestuur – Vlaams Rampenfonds zal de opgevraagde 

gegevens verwerken voor de volgende doelstellingen: 

Doelstelling 1: Indiening van de aanvragen tot tegemoetkoming door de schadelijders van een 

algemene ramp 

De identificatiegegevens en de perceelgegevens van land- en tuinbouwers die het Departement 

Landbouw en Visserij ter beschikking stelt, worden in de databank  van het Departement Kanselarij 

en Bestuur - Vlaams Rampenfonds opgenomen, zodat  de land- en tuinbouwers via het e-loket van 

het Departement Kanselarij en Bestuur - Vlaams Rampenfonds op een efficiënte manier een 

aanvraag tot tegemoetkoming voor schade in het Vlaamse Gewest, veroorzaakt door een algemene 

ramp, kunnen indienen. 
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Door de opname van de gegevens in het e-loket van het Departement Kanselarij en Bestuur – 
Vlaams Rampenfonds kan de schadelijder, bij het indienen van zijn aanvraag tot tegemoetkoming, 
de geleden schade koppelen aan zijn identificatiegegevens en de beschadigde teelten, die recht 
geven op de tegemoetkoming. 

Wetgeving 

 Decreet van 3 juni 2016 betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door 

algemene rampen in het Vlaamse Gewest; 

 Besluit van 23 december 2016 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 3 

juni 2016 betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in 

het Vlaamse Gewest. 

Doelstelling 2: Behandeling van de aanvragen tot tegemoetkoming, ingediend door de schadelijders 

van een algemene ramp  

De identificatiegegevens en de perceelgegevens die het Departement Landbouw en Visserij ter 

beschikking stelt, worden in de databank van het Departement Kanselarij en Bestuur - Vlaams 

Rampenfonds opgenomen, zodat het Vlaams Rampenfonds de mogelijkheid heeft om de 

ingediende aanvragen tot toekennen van een tegemoetkoming voor schade in de land- en 

tuinbouwsector, veroorzaakt in het Vlaamse Gewest door een algemene ramp, efficiënt en correct 

te behandelen. 

Door de opname van de identificatie- en perceelgegevens in de databank van het Departement 

Kanselarij en Bestuur – Vlaams Rampenfonds kan het Vlaams Rampenfonds de aanvragen tot 

tegemoetkoming gecontroleerd en correct afhandelen. Het Vlaams Rampenfonds kan het recht op 

de tegemoetkoming koppelen aan de identiteit van de schadelijder en aan de identificatiegegevens 

van de beschadigde percelen (aard van de teelt, oppervlakte van het perceel, enz.). 

Wetgeving 

 Decreet van 3 juni 2016 betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door 

algemene rampen in het Vlaamse Gewest; 

 Besluit van 23 december 2016 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 3 

juni 2016 betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in 

het Vlaamse Gewest. 

Artikel 2.3. Verenigbaarheidsanalyse 

De doelstelling van de verwerking van de persoonsgegevens door het Departement Kanselarij en 

Bestuur - Vlaams Rampenfonds is verenigbaar met de doelstellingen waarvoor het Departement 

Landbouw en Visserij de gegevens oorspronkelijk heeft verzameld. Dit blijkt uit de decretale 

verplichting van de doelstellingen gesteld in artikel 2.2. waarbij de opvraging en het gebruik van 

identificatie- en perceelgegevens verenigbaar zijn met de doelstellingen in artikel 2.1. voor de 

oorspronkelijke opvraging zijnde de identificatie van land en tuinbouwers en percelen. 

Onderbouwing: 

 De gegevens van het Departement Landbouw en Visserij worden door het Departement 
Kanselarij en Bestuur – Vlaams Rampenfonds gebruikt om na te gaan of een 
aanvraagdossier voor schade voldoet aan de bepalingen die werden vastgelegd in het 
besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016 betreffende de tegemoetkoming 
voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest.  
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 In het kader van de behandeling van deze aanvragen moet het Departement Kanselarij en 
bestuur – Vlaams Rampenfonds in staat zijn om enerzijds na te gaan of de schadelijder 
een geregistreerde landbouwer was ten tijde van het schadegeval en anderzijds of alle 
vermelde percelen geregistreerd werden in de verzamelaanvraag. 

 Het doel is om de administratieve last voor burger en  het Departement Kanselarij en 
Bestuur – Vlaams Rampenfonds te verlagen door de gegevens niet opnieuw op te vragen 
bij de schadelijder maar als onderdeel van de behandeling van de aanvraag op 
elektronische wijze te verkrijgen. De rechtstreekse opvraging van de gegevens bij het 
Departement Landbouw en Visserij garandeert bovendien dat de gegevens actueel en 
accuraat zijn.  

 Er wordt vastgesteld  dat het hier welbepaalde en uitdrukkelijk omschreven doeleinden 
betreft en dat de gevraagde gegevens enkel met het oog op deze doeleinden mogen 
verwerkt worden. 

 Aangezien de gegevens van de landbouwers nodig zijn voor de uitbetaling van de schade 
door algemene rampen, kan men stellen dat het tot de redelijke verwachtingen behoort 
van de schadelijder dat zijn persoonsgegevens kunnen opgevraagd worden bij de dienst 
van de Vlaamse overheid die belast is met het uitvoeren van maatregelen op Europees en 
Vlaams niveau voor de landbouw, namelijk het Departement Landbouw en Visserij.  

 De door het Departement Kanselarij en Bestuur – Vlaams Rampenfonds geplande 
verwerking valt binnen de redelijke verwachtingen van de schadelijder en kan aldus als 
verenigbaar worden gekwalificeerd. 

 

Artikel 3: De categorieën en de omvang van de medegedeelde persoonsgegevens conform het 

proportionaliteitsbeginsel 

De onderstaande tabel bevat een overzicht van de verschillende persoonsgegevens die worden 

meegedeeld, alsook de verantwoording van de proportionaliteit en de bewaartermijn van de 

gegevens. 

Het betreft geen persoonsgegevens, zoals vermeld in artikel 9 en/of 10 van de AVG. Als dat wel het 

geval is, dan wordt dit gespecificeerd in de onderstaande tabel. 

Gegeven 1 

 

Identificatiegegevens gekoppeld aan de geografische gegevens: 
naam, adres, telefoon, gsm, e-mail, landbouwernummer, KBO-
nummer. 

Verantwoording 
proportionaliteit 
 

De identificatiegegevens zijn de sleutelgegevens om de 
betrokkenen eenduidig te identificeren en aan de 
overeenkomstige perceelgegevens te koppelen (zie gegeven 2). 
Het KBO-nummer levert via het ondernemingsnummer (ONN) de 
unieke sleutel voor de afstemming.  
 
Gebruikt voor de in artikel 2.2 vermelde doelstellingen  

Bewaartermijn van de 
gegevens 
 
De periode waarin het 
Departement Kanselarij en 
Bestuur – Vlaams 
Rampenfonds de gegevens 
wil bewaren. 

Tot 10 jaar na de afhandeling van het schadedossier 

Verantwoording van de 
bewaartermijn  

De gegevens maken deel uit van het dossier, dat een aanvraag 
tot tegemoetkoming van de schadelijder inhoudt. De 
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bewaartermijn is gebaseerd op art. 68 van het decreet van 8 juli 
2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de 
toekenning van subsidies en de controle op de aanwending 
ervan, en de controle door het Rekenhof, ook Rekendecreet 
genoemd, dat verwijst naar de verjaringsregels van het gemeen 
recht. 

Gegeven 2 
 

Perceelgegevens: perceelnummer, object-ID, perceelnaam, 
teeltcode hoofdteelt, voor- en nateelt, oppervlakte, omschrijving 
teeltcode, geometrie perceel, startdatum gebruik perceel, 
stopdatum gebruik perceel. 

Verantwoording 
proportionaliteit 
 

De perceelgegevens identificeren de percelen van de schadelijder 
en de teelten die zich op de desbetreffende percelen bevinden. 
Deze gegevens maken het mogelijk de getroffen percelen te 
koppelen aan de schadelijder, de schade aan de teelten te ramen 
en een tegemoetkoming aan de schadelijder, toe te kennen. 
 
Gebruikt voor de in artikel 2.2 vermelde doelstellingen  
 

Bewaartermijn van de 
gegevens  
 
De periode waarin het 
Departement Kanselarij en 
Bestuur – Vlaams 
Rampenfonds de gegevens 
wil bewaren 
 

Tot 10 jaar na de afhandeling van het schadedossier 

Verantwoording van de 
bewaartermijn  

De gegevens maken deel uit van het dossier, dat een aanvraag 
tot tegemoetkoming van de schadelijder inhoudt. Deze 
bewaartermijn is gebaseerd op art. 68 van het decreet van 8 juli 
2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de 
toekenning van subsidies en de controle op de aanwending 
ervan, en de controle door het Rekenhof, ook Rekendecreet 
genoemd, dat verwijst naar de verjaringsregels van het gemeen 
recht. 

 

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

Het Departement Kanselarij en Bestuur – Vlaams Rampenfonds zal de ontvangen 

persoonsgegevens in het kader van de in artikel 2.2. vermelde doelstellingen verwerken. De 

gegevens kunnen meegedeeld worden aan volgende categorieën van ontvangers: 

 De personeelsleden en extern ingehuurde experten van het Vlaams Rampenfonds, die 
de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van de in artikel 2.2 vermelde 
doelstellingen; 

 De functionaris voor gegevensbescherming van het Departement Kanselarij en Bestuur. 
 

Voor het beheer en het onderhoud van het digitale platform dat wordt gebruikt voor het 

behandelen van de schadedossiers, doet het Departement Kanselarij en Bestuur – Vlaams 

Rampenfonds een beroep op een externe verwerker,  
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De gegevens van het Departement Landbouw en Visserij mogen niet aan derden  worden bezorgd, 

alsook niet aan personeelsleden binnen het Departement Kanselarij en Bestuur die niet instaan 

voor de uitoefening van de in de artikel 2.2 vermelde doelstellingen.  

Als  het Departement Kanselarij en Bestuur – Vlaams Rampenfonds gegevens aan derden wil 

meedelen,  dan moet hiervoor eerst het akkoord aan  het Departement Landbouw en Visserij 

gevraagd worden. 

De persoonsgegevens die door het Departement Landbouw en Visserij aan het Departement 

Kanselarij en Bestuur – Vlaams Rampenfonds worden gestuurd zijn onderworpen aan het 

territoriaal toepassingsgebied van de AVG (EU 2016/679 van het Europees parlement en de Raad). 

Doorgiften van persoonsgegevens aan derde landen (buiten de Unie) of internationale organisaties 

kan alleen als er wordt voldaan aan de bepalingen in het Hoofdstuk V (Art. 44 t.e.m. 50) van de 

verordening. 

 

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

De identificatie- en perceelgegevens van de land- en tuinbouwers worden jaarlijks in april via een 

verzamelaanvraag opgevraagd door het Departement Landbouw en Visserij. De gegevens die het 

Departement Kanselarij en Bestuur – Vlaams Rampenfonds nodig heeft, zijn die van een 

voorgaande periode omdat de ramp eerst officieel moet worden erkend en de aanvraagprocedure 

steeds na het verzamelen van de gegevens van de verzamelaanvraag van het jaar van de algemene 

ramp zal vallen. De gegevens die het Departement Landbouw en Visserij dan ter beschikking heeft, 

zijn definitieve gegevens. De mededeling van de perceelgegevens en de daaraan gekoppelde 

identificatiegegevens zal slechts gebeuren nadat een ramp is erkend. De gegevens worden ad hoc 

uitgewisseld. Het protocol Is echter van onbepaalde duur geldig of tot zolang de doelstellingen 

niet wijzigen. 

 

Artikel 6: Beveiligingsmaatregelen 

De volgende maatregelen worden getroffen ter beveiliging van de mededeling van de 

persoonsgegevens, vermeld in artikel 3: 

- De gegevensuitwisseling verloopt over een Web Feature Service (WFS). Dit is een interface 

voor het opvragen, aanleveren en bewerken van geografische vectordata en bijbehorende 

administratieve data, afkomstig van databanken, over het internet. 

 

- De toepassing van het Departement Kanselarij en Bestuur – Vlaams Rampenfonds om de 

gegevens te raadplegen en berekeningen uit te voeren is door een rechtensysteem (ACM/IDM) 

afgeschermd: 

o Het e-loket voor het aanvragen van een tegemoetkoming na een algemene ramp is 

publiek toegankelijk via het burgerloket op www.vlaanderen.be. Schadelijders moeten 

inloggen via een beveiligd toegangsbeheer op basis van ACM/IDM. De connector met 

de gegevens van het Departement Landbouw en Visserij wordt alleen aangesproken 

als een onderneming inlogt. De connectie gebeurt op basis van het 

ondernemingsnummer dat gekend is uit de login via ACM/IDM. De gebruiker kan dit 

ondernemingsnummer niet wijzigen.  
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o De ingevoerde gegevens worden bewaard in een beveiligde omgeving die 

beantwoordt aan informatieveiligheidsklasse 3. 

o Het  backoffice van de toepassing is alleen toegankelijk voor de medewerkers en de 

extern ingehuurde experten van het Departement Kanselarij en Bestuur - Vlaams 

Rampenfonds die schadedossiers afhandelen. De toegang tot de applicatie is 

afgeschermd via ACM/IDM met het standaard gebruikersbeheer van de Vlaamse 

overheid. 

 

De medewerkers van het Departement Kanselarij en Bestuur – Vlaams Rampenfonds hebben een 

geheimhoudingsplicht die is vastgelegd in de deontologische code van de Vlaamse overheid. 

 

Het Departement Kanselarij en Bestuur – Vlaams Rampenfonds doet voor de verwerking van de 

persoonsgegevens die het voorwerp zijn van het voorliggende protocol, uitsluitend een beroep op 

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

technische en organisatorische maatregelen, zodat de verwerking aan de vereisten van de AVG 

voldoet en de bescherming van de rechten van de betrokkenen is gewaarborgd. Het Departement 

Kanselarij en Bestuur – Vlaams Rampenfonds heeft met alle verwerkers een 

verwerkersovereenkomst afgesloten in overeenstemming met artikel 28 van de AVG.  Het 

Departement Kanselarij en Bestuur – Vlaams Rampenfonds bezorgt bij aanvang van de 

gegevensuitwisseling aan het Departement Landbouw en Visserij een overzicht van de verwerkers 

die de meegedeelde gegevens verwerken. Als er in de toekomst een nieuwe verwerker optreedt 

voor het Departement Kanselarij en Bestuur – Vlaams Rampenfonds, zal dit schriftelijk worden 

meegedeeld aan het Departement Landbouw en Visserij.  

 

Artikel 7: Kwaliteit van de persoonsgegevens 

Zodra het Departement Kanselarij en Bestuur – Vlaams Rampenfonds één of meerdere foutieve, 

onnauwkeurige, onvolledige, ontbrekende, verouderde of overtollige gegevens in de 

persoonsgegevens, vermeld in artikel 3, vaststelt, meldt het dat onmiddellijk via 

identificatie@lv.vlaanderen.be aan het Departement Landbouw en Visserij, dat na onderzoek van 

de voornoemde vaststellingen onmiddellijk de gepaste maatregelen treft.  

 

Artikel 8:  Beëindiging van de gegevensuitwisseling bij niet-naleving 

In afwijking van artikel 5 van dit protocol kan het Departement Landbouw en Visserij dit protocol 

middels eenvoudige schriftelijke kennisgeving en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling 

eenzijdig beëindigen als het Departement Kanselarij en Bestuur – Vlaams Rampenfonds de 

persoonsgegevens verwerkt in strijd met hetgeen bepaald is in dit protocol, met de AVG of met 

andere relevante wet- of regelgeving inzake de bescherming van natuurlijke personen bij de 

verwerking van persoonsgegevens. 

 

  

https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/media/documenten/personeel/regelgeving/omzendbrieven/omzendbrieven/OMZ_BZ_2011_6.pdf?timestamp=1544102325
https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/media/documenten/personeel/regelgeving/omzendbrieven/omzendbrieven/OMZ_BZ_2011_6.pdf?timestamp=1544102325
mailto:identificatie@lv.vlaanderen.be
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Artikel 9: Meldingsplichten 

DKB engageert zich in het licht van artikel 33 van de AVG om het Departement Landbouw en 

Visserij onmiddellijk en 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 het voorliggende protocol, zoals de finaliteit, proportionaliteit, frequentie, duurtijd enz. en in 

voorkomend geval van wijzigingen omtrent de verwerkers. 

Het contactpunt voor de melding voor het Departement Kanselarij en Bestuur - Vlaams 

Rampenfonds is dpo.dkb@vlaanderen.be 

Het contactpunt voor de melding voor het Departement Landbouw en Visserij 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. 

Het Departement Kanselarij en Bestuur – Vlaams Rampenfonds maakt de privacyverklaring en het 

protocol bekend op de website: https://rampenfonds.vlaanderen.be 

Het Departement Landbouw en Visserij maakt de privacyverklaring bekend op de website: 

www.vlaanderen.be/landbouw/privacy. 

Het Departement Landbouw en Visserij maakt het protocol bekend op de website: 

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

visserij/gegevensuitwisseling. 

 

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 

Dit protocol wordt beheerst door het Belgisch recht. 

 

  

mailto:dpo.dkb@vlaanderen.be
mailto:bart.tollebeek@lv.vlaanderen.be
https://rampenfonds.vlaanderen.be/
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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Artikel 12: Inwerkingtreding en opzegging 

Dit protocol in verband met het rampenfonds treedt in werking op 12/12/2019 

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

12 maanden. 

 

Opgemaakt te Brussel, op 12/12/2019 in evenveel exemplaren als er partijen zijn. 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Martin Ruebens 

Secretaris-generaal  

Departement Kanselarij en Bestuur 

Patricia De Clercq 

Secretaris-generaal  

Departement Landbouw en Visserij  
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