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PROTOCOL LV/OMG/DEF/2022/03 

VOOR DE ELEKTRONISCHE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN HET 

DEPARTEMENT OMGEVING EN HET DEPARTEMENT LANDBOUW EN VISSERIJ 

BETERFFENDE HET OMGEVINGSLOKET 

 

14-07-2022 

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. 10-06-22 en 
13-07-22. 

 

TUSSEN 

 

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

leidend ambtenaar van het Departement Omgeving, dhr. Peter Cabus, Secretaris-generaal, 

ingeschreven in het KBO met nummer 0316.380.841 en vestigingsnummer 2.199.335.339 waarvan de 

administratieve zetel zich bevindt te Koning Albert II laan 20, bus 8, 1000 Brussel. 

hierna: “het Departement Omgeving”; 

 

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”; 

 

Het Departement Omgeving en het Departement LV worden hieronder ook wel afzonderlijk 

aangeduid als een “partij” of gezamenlijk als de “partijen”; 
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NA TE HEBBEN UITEENGEZET 

 

A. De volgende zaken beschrijven de opdracht(en) van de ontvangende partij en/of betogen 

de rechtmatigheid van de gevraagde (persoons)gegevens: 

Het Departement Omgeving is op 1 april 2017 ontstaan uit een fusie van het Departement 

Leefmilieu, Natuur en Energie en Ruimte Vlaanderen, en is opgericht bij Besluit van de 

Vlaamse Regering van 24 februari 2017 tot wijziging van diverse besluiten, wat betreft het 

beleidsdomein Omgeving. 

Het Departement Omgeving treedt op als beheerder van het Omgevingsvergunningenloket, 

en is in die hoedanigheid verwerkingsverantwoordelijke voor de uitwisseling van de 

vergunningsdossiers tussen de vergunningsverlenende overheden en de adviesverlenende 

instanties.  

Het Departement LV is één van de adviesverlenenede instanties en heeft nood aan de 

verzamelde gegevens om zijn advies te kunnen geven. Reeds toegekende vergunningen zijn 

daarbij nodig evenals de uitkomst van de vergunningsaanvraag voor opvolging en om 

beroepsmogelijkheden te kunnen benutten. 

Het Departement verleend ook investeringssteun, daarvoor moet het onderwerp wel 

vergund zijn, hiervoor is de vergunde toestand nodig. 

De gegevens worden overgedragen via een aansluiting van Departement Landbouw en 

Visserij op het omgevingsvergunningenloket, via de webservices van de Vlaamse 

Dienstenintegrator, die als verwerker optreedt. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Departement LV 

Doelen 

1 en 2 (art. 2) 

Departement 

Omgeving 

Doelen 

3 (art. 2) 

Gegevens 

1 en 2 (art. 3) 

Richting UIT Gegevens 

3 (art. 3) 

Richting IN 

 
Doelen (art. 2): 

Nr. Doel Partij 

1 Advisering omgevingsdossiers Het Departement LV 

2 Toekenning steun uit het Vlaams Investeringsfonds (VLIF) Het Departement LV 

3 Coördinatie omgevingsvergunning Het Departement Omgeving 

  



 
 

3 
 

Gegevens (art.3): 

Nr. Gegeven Voor doel Richting 

1 Dossiergegevens omgevingsvergunning 1 In 

2 Omgevingsvergunning 1 en 2 In 

3 Landbouwadvies 3 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. 

 

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. 

 

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

persoonsgegevens 

De beoogde gegevensverwerking door de ontvangende partij 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 of doel. 

 

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: 

Het Departement Omgeving heeft de gegevens oorspronkelijk verzameld op basis van Art. 147-

162 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 

betreffende de omgevingsvergunning met het oog op het het beheer van vergunningsdossiers 

in het Omgevingsloket en het uitwisselingsplatform. 

Het Departement LV heeft onder meer de opdracht om aanvragen voor 

omgevingsvergunningen te adviseren. In kader van die adviesbevoegdheid moet het 

Departement LV telkens de landbouwkundige aspecten onderzoeken. Hiervoor worden de 

nodige gegevens verzameld door het Departement LV met inbegrip van gerechtvaardigde 

extern verzamelde persoonsgegevens. De rechtvaardigingen zijn omschreven in een 

machtiging of een protocol, die gepubliceerd zijn op de website (art. 10). 
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Artikel 2.2: Beoogd doel of doel 

De ontvangende partij zal de opgevraagde gegevens verwerken voor de volgende doelen: 

 

Doel  1: Advisering omgevingsdossiers 

Het Departement LV heeft onder meer de opdracht om aanvragen voor omgevingsvergunningen 

te adviseren en op te volgen. In kader van die adviesbevoegdheid moet het Departement LV 

telkens de landbouwkundige aspecten onderzoeken. Hiervoor zijn de gegevens oorspronkelijk 

verzameld door het Departement Omgeving (art.2.1) nodig als deze van vorige vergunningen. 

Wetgeving: 

Als reglementaire basis gelden hier alle besluiten waarin het Departement LV wordt aangeduid 

als advies verlenende instantie. Bij opvraging van gegevens kan het Departement LV de nieuwe 

besluiten mee sturen ter staving.  

Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot betreffende het geïntegreerde 

planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage, ruimtelijke 

veiligheidsrapportage en andere effectbeoordelingen (art. 7 en bijlage). 

Doel  2: Toekenning steun uit het Vlaams Investeringsfonds (VLIF) 

Het Departement LV geeft onder meer investeringssteun aan onroerende goederen (zoals bouw 

of renovatie stallen en loodsen). Het Departement LV heeft dan ook de plicht om na te gaan of 

het landbouwbedrijf voldoet aan de omgevingsvergunning en als er investeringen aangevraagd 

worden, moet er ook gekeken worden  of het landbouwbedrijf ook nog steeds voldoet aan de 

omgevingsvergunning na uitvoering van deze investeringen. 

Wetgeving: 

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 betreffende steun aan de investeringen 

en aan de overname in de landbouw 

Artikel 5. De investeringen die betrekking hebben op het bouwen, verbouwen en uitrusten van 

bedrijfsgebouwen, in het bijzonder voor de huisvesting van dieren, mogen niet meebrengen dat 

op het bedrijf een productiecapaciteit ontstaat die groter is dan de toegestane capaciteit, 

vermeld in de milieuvergunning of omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde 

inrichting of activiteit, of die groter is dan de capaciteit, verkregen op basis van de 

nutriëntenemissierechten van het bedrijf. 

Artikel 9. 6° de overname van aandelen van een rechtspersoon, landbouwer met minder dan één 

volledig werkingsjaar, die een landbouwbedrijf in het Vlaamse Gewest exploiteert en die voldoet 

aan de bepalingen van artikel 1, 3°, a) en b), van dit besluit, in het kader van de vestiging als 

beherend vennoot, zaakvoerder of bestuurder van die rechtspersoon, landbouwer, op basis van 

een geregistreerde overeenkomst over de overname van aandelen. De balans van de 

rechtspersoon geeft een getrouw beeld van de activa en de passiva van het landbouwbedrijf in 

exploitatie dat beschikt over de noodzakelijke milieuvergunning of omgevingsvergunning voor 

de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, productie- en emissierechten. 
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Artikel 15. (23/02/2017- ...). De steun, vermeld in dit besluit, kan alleen verkregen worden voor 

investeringen en vestigingen die van start gegaan zijn nadat het aangemelde investerings- of 

opstartproject principieel aanvaard is op basis van de selectieprocedure, vermeld in artikel 7 en 

12 van dit besluit. Een investering is van start gegaan op het tijdstip dat de landbouwer zich 

contractueel verbonden heeft tot de realisatie ervan. Die verbintenis blijkt uit een ondertekende 

overeenkomst, de instemming met een offerte, een verkoopovereenkomst of gelijksoortige 

documenten. De datum van de eerste factuur die betrekking heeft op de investeringen waarvoor 

steun gevraagd wordt, is de uiterste startdatum. Een vestiging is van start gegaan op het tijdstip 

dat de landbouwer voor het eerst als zodanig geïdentificeerd wordt door de bevoegde entiteit. 

Voorbereidende acties, zoals de aankoop van grond, de aanvraag van een omgevingsvergunning 

voor stedenbouwkundige handelingen of voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of 

activiteit of de aanvraag van advies of een prijsofferte, worden niet beschouwd alsde start van 

de investering. 

 

Ministerieel besluit van 22 december 2015 betreffende steun aan de investeringen en aan de 

overname in de landbouw 

Artikel 2. De naleving van de wettelijke normen voor leefmilieu, hygiëne, dierenwelzijn en 

ruimtelijke ordening, vermeld in artikel 2, vierde lid en artikel 9, vijfde lid van het besluit van 19 

december 2014, kan aangetoond worden met een van de volgende documenten : 

1° een omgevingsvergunning voor alle werken in onroerende staat waarvoor een 

omgevingsvergunning vereist is en die de uitoefening van alle bestaande en nieuw geplande 

bedrijfsactiviteiten die onderworpen zijn aan het bezit van een omgevingsvergunning, toelaat op 

het landbouwbedrijf waar de investering uitgevoerd wordt of waar de landbouwer zich voor het 

eerst als bedrijfshoofd vestigt. 

De uitvoering van de werkzaamheden, de bestemming en de exploitatie van het vergunde 

bedrijfsgebouw of de vergunde installaties zijn in overeenstemming met de 

omgevingsvergunning; 

2° een attest waaruit blijkt dat het veebedrijf beschikt over voldoende nutriëntenemissierechten 

voor de exploitatie van de beoogde productiecapaciteit na de uitvoering van de investeringen of 

bij de eerste vestiging van de landbouwer als bedrijfshoofd. Rekening houdend met een 

aanvaardbare leegstand om sanitaire of bedrijfstechnische redenen, wordt de vereiste 

hoeveelheid nutriëntenemissierechten bepaald door de productiecapaciteit, uitgedrukt in een 

aantal dierplaatsen, te vermenigvuldigen met de nutriëntenemissierechten per diersoort, vermeld 

in de bijlage bij het Mestdecreet van 22 december 2006. De productiecapaciteit, uitgedrukt in 

een aantal dierplaatsen, blijkt uit de goedgekeurde bouwplannen, de plattegronden van de 

bedrijfsgebouwen die horen bij de omgevingsvergunning, met aanduiding van de vergunde 

plaatsen en de vaststellingen door de bevoegde entiteit op het bedrijf; 

 

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende steun aan niet-productieve investeringen en aan de 

ontwikkeling van kleine landbouwbedrijven 

Artikel 3. (26/06/2021- ...). De landbouwer die de wettelijke normen over leefmilieu, natuur, 

ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed respecteert, en die de niet-productieve investeringen 

die zijn opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd, uitvoert die de naleving van die 

normen niet in het gedrang brengen, kan daarvoor investeringssteun verkrijgen die in 
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aanmerking komt voor cofinanciering uit het Europees Landbouwfonds voor 

Plattelandsontwikkeling (ELFPO). 

De naleving van de wettelijke normen inzake leefmilieu, natuur, ruimtelijke ordening en 

onroerend erfgoed kan aangetoond worden met een van de volgende documenten : 

1° een omgevingsvergunning bij het uitvoeren van investeringen in onroerende staat waarvoor 

een omgevingsvergunning vereist is en die de uitoefening van alle bestaande en nieuw geplande 

bedrijfsactiviteiten, die onderworpen zijn aan het bezit van een omgevingsvergunning, toelaat 

op het landbouwbedrijf waar de investering uitgevoerd wordt dan wel een melding van 

handelingen in of aan gebouwen. De uitvoering van de werkzaamheden, de bestemming en de 

exploitatie van het vergunde bedrijfsgebouw of de vergunde installaties zijn in overeenstemming 

met de omgevingsvergunning of met de melding, in het bijzonder wat betreft bijzondere 

voorwaarden die worden opgelegd ter voorkoming van schade aan de natuur; 

Artikel 10. De naleving van de wettelijke normen inzake leefmilieu, hygiëne, dierenwelzijn en 

ruimtelijke ordening, vermeld in het eerste lid, 4°, wordt aangetoond worden met : 

1° een omgevingsvergunning bij het uitvoeren van investeringen in onroerende staat waarvoor 

een omgevingsvergunning vereist is en die de uitoefening van alle bestaande en nieuw geplande 

bedrijfsactiviteiten, die onderworpen zijn aan het bezit van een omgevingsvergunning, toelaat 

op het landbouwbedrijf waar de investering uitgevoerd wordt dan wel een melding van 

handelingen in of aan gebouwen. De uitvoering van de werkzaamheden, de bestemming en de 

exploitatie van het vergunde bedrijfsgebouw of de vergunde installaties zijn in overeenstemming 

met de omgevingsvergunning of met de melding; 

 

Doel  3: Coördinatie omgevingsvergunning 

Het Departement Omgeving treedt op als beheerder van het Omgevingsvergunningenloket, en is 

in die hoedanigheid verwerkingsverantwoordelijke voor de uitwisseling van de 

vergunningsdossiers tussen de vergunningsverlenende overheden en de adviesverlenende 

instanties. De adviezen worden bijgevolg uitgewisseld tussen de betrokken overheden. 

Wetgeving: 

Het Departement Omgeving werkt op basis van Art. 147-162 van het Besluit van de Vlaamse 

Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning 

met het oog op het beheer van vergunningsdossiers in het Omgevingsloket en het 

uitwisselingsplatform. 

 

Artikel 2.3: Compatibiliteit 

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

worden ingezameld bij de aanleverende partij compatibel met de hiervoor vermelde doelen van 

verdere verwerking door de ontvangende partij. 

 

  



 
 

7 
 

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. 

 

Gegeven 1 

het concrete gegeven dat 

wordt meegedeeld. Als er 

veel gegevens zijn, kunnen 

ze in clusters worden 

vermeld. 

Dossiergegevens omgevingsvergunning 

Alle gegevens vervat in het omgevingsvergunningsdossier. 

Lokatiegegevens, persoonsidentificatiegegevens zoals vervat in 

de webservice OMV-GeefPersoon2.00:  

- PersoonsUUID 

- Naam 

- Voornaam 

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 

De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de 

behandeling van een adviesvraag zoals beschreven in de artn. 

30 tot 38 van het BVR van 27/11/2015 tot uitvoering van het 

decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.  

De doorgifte van persoonsidentificatiegegevens werd  

gemachtigd in de Beraadslaging nr. 95/2016 van het Sectoraal 

Comité voor het Rijksregister van 7/12/2016 als ook het gebruik 

ervan door het Departement LV in de Beraadslaging nr. 19/2016 

van het Sectoraal Comité voor het Rijksregister van 13/04/2016.  

 

Gebruikt voor de doel(en): 1 

Bewaartermijn van de 

gegevens  

de periode waarin het 

Departement LV de 

gegevens wil bewaren 

30 jaar  

Verantwoording van de 

bewaartermijn  

Voor omgevingsvergunningen is de verjaringstermijn van 30 

jaar voor zakelijke rechtsvorderingen bepaald in artikel 2262 

van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. 

Gegeven 2 Omgevingsvergunning 
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het concrete gegeven dat 

wordt meegedeeld. Als er 

veel gegevens zijn, kunnen 

ze in clusters worden 

vermeld. 

Het gegeven bevat de beslissing als ook het document waarin 

de beslissing gemotiveerd medegedeeld wordt. 

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 

Voor doel 1 is de opvolging van de beslissing nodig voor 

evaluatie van de advisering als voor de overweging tot en 

instelling van een beroepsdossier. Bij een dossierafhandeling 

zijn ook de oudere vergunningen op deze locatie nodig. 

Voor doel 2 is de omgevingsvergunning een vereiste om 

bepaalde investeringen te kunnen uitvoeren.  

 

Gebruikt voor de doel(en): 1 en 2 

Bewaartermijn van de 

gegevens  

de periode waarin het 

Departement LV de 

gegevens wil bewaren 

30 jaar  

Verantwoording van de 

bewaartermijn  

Voor omgevingsvergunningen is de verjaringstermijn van 30 

jaar voor zakelijke rechtsvorderingen bepaald in artikel 2262 

van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. 

Gegeven 3 

het concrete gegeven dat 

wordt meegedeeld. Als er 

veel gegevens zijn, kunnen 

ze in clusters worden 

vermeld. 

Landbouwadvies 

Is het document opgemaakt door het Departement LV waarin 

de landbouwkundige aspecten bij een omgevingsvergunning 

worden weergegeven. Dit document kan bij een advies als voor 

een beroep zijn opgemaakt. 

Verantwoording 

proportionaliteit 

waarom elk gegeven 

noodzakelijk is voor het 

gevraagde doel. Als in artikel 

1 en 2 verschillende doelen 

zijn opgegeven, aangeven 

Uit het gegevensaanbod (art. 2.1) worden enkel de gegevens 

nodig geacht door het Departement LV verwerkt in het 

document ter onderbouwing van de landbouwkundige 

aspecten.  

 

Gebruikt voor de doel(en): 3 
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voor welk doel het gegeven 

wordt meegedeeld 

Bewaartermijn van de 

gegevens  

de periode waarin Dep 

Omgeving de gegevens wil 

bewaren 

30 jaar  

Verantwoording van de 

bewaartermijn  

Voor omgevingsvergunningen is de verjaringstermijn van 30 

jaar voor zakelijke rechtsvorderingen bepaald in artikel 2262 

van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. 

 

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

De ontvangende partij 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: 

Vanuit het Departement LV: 

• Medewerkers die belast zijn met de afhandeling van dossiers betreffende vergunningsplichtige 

stedenbouwkundige handelingen en toekennen van investeringsteun. 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 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, 

• de 1ste-lijns medewerkers van LV-connect om de vragen van de klant zelf te stroomlijnen, 

• de betrokkene zelf. 

Vanuit het Departement Omgeving: 

• de vergunningsverlenende overheden, 

• de adviesverlenende instanties, 

• het team Omgevingsloket binnen de afdeling SIDO, voor hun taken van technische 

ondersteuning van het Omgevingsloket, 

• de betrokkene zelf. 

 

Bij mededeling van de gegevens door de ontvangende partij aan (derde) wordt er maximaal 

rekening gehouden met de privacy van de betrokken : 

• Niet van toepassing 
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Indien er een mededeling van gegevens door de ontvangende partij aan andere derden gewenst is 

ter uitvoering van de doelen in dit protocol dient hiervoor eerst het schriftelijk akkoord van de 

aanleverende partij verkregen te worden. 

 

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

De toegang tot de gegevens is permanent. Het Departement LV ontvangt de gegevens telkens er 

een advies nodig is. 

 

Artikel 6: Beveiligingsmaatregelen 

Volgende maatregelen werden getroffen ter beveiliging van de mededeling van de 

persoonsgegevens, vermeld in artikel 3 van dit protocol: 

Het Departement Omgeving heeft een functionaris voor gegevensbescherming conform artikel 37, 

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

Het Departement Omgeving beschikt over een actueel veiligheidsbeleid gebaseerd op de ISO norm 

27001 en heeft op basis hiervan een informatiebeveiligingsmanagementsysteem uitgebouwd met 

een jaarplan en rapportering. 

Alle medewerkers van het Departement Omgeving zijn gehouden tot een statutaire dan wel 

contractuele vertrouwelijkheidsverbintenis voor die gegevens die zij in de uitoefening van hun 

taken verwerken. Voor interne medewerkers is deze gebaseerd op de Vlaamse Deontologische 

Code, voor externen op een individuele vertrouwelijkheidsverklaring.  

De gegevensoverdracht verloopt via de Vlaamse Dienstenintegrator, die als verwerker voor het 

Departement Omgeving optreedt. De veiligheidsmaatregelen gekoppeld aan deze dienstverlening 

staan beschreven in het VDI-charter, dat dienst doet als verwerkersovereenkomst tussen het 

Departement Omgeving en Digitaal Vlaanderen (de beheerder van de VDI). 

Het Departement LV behaalde en onderhoudt het ISO 27001 informatieveiligheidsbeheersysteem 

certificaat voor haar Betaalorgaan activiteiten/processen sinds 2017. Echter alle andere processen 

en verwerkingen gebeuren volgens ditzelfde beleid. In 2023 plant het Departement LV een 

certificatie van al haar processen. 

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. 

In het geval de ontvangende partij voor de verwerking van persoonsgegevens die het voorwerp 

zijn van voorliggend protocol, beroep doet op een verwerker (of meerdere verwerkers), doet de 

ontvangende partij 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. De ontvangende partij sluit 

in voorkomend geval met alle verwerkers een verwerkersovereenkomst in overeenstemming met 

artikel 28 van de algemene verordening gegevensbescherming. Op vraag van de aanleverende 



 
 

11 
 

partij bezorgt de ontvangende partij haar een overzicht van de verwerkers die de gevraagde 

gegevens verwerken. 

 

Artikel 7: Kwaliteit van de persoonsgegevens 

Zodra de ontvangende partij 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 de aanleverende partij, 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 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- of regelgeving inzake de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking 

van persoonsgegevens. 

 

Artikel 9: 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 elke oneigenlijke verwerking 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 het Departement Omgeving is: 

dpo@omgevingvlaanderen.be 

Het contactpunt voor de melding voor het Departement LV is 

gegevensbescherming@lv.vlaanderen.be 
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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. 

het Departement Omgeving maakt: 

• de privacyverklaring bekend op volgende website: https://omgeving.vlaanderen.be/nl/het-

departement-omgeving-en-uw-privacy 

• het protocol bekend via deze website: https://omgeving.vlaanderen.be/nl/het-departement-

omgeving-en-uw-privacy 

 

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 

De ontvangendeBeide partijen organiseren jaarlijks een overlegvergadering 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. 
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Artikel 13: Inwerkingtreding en opzegging 

Dit protocol treedt in werking op de datum van de ondertekening. 

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

maanden. 

Het protocol eindigt van rechtswege na afloop van de in artikel 5 van dit protocol bedoelde termijn 

van mededeling. Het protocol eindigt tevens van rechtswege wanneer er geen rechtsgrond meer 

bestaat voor de gevraagde doorgifte van persoonsgegevens. 

 

 

Digitaal opgemaakt te Brussel, op de datum van de ondertekening. 

 

 

 

 

 

___________________________ ___________________________ 

Peter Cabus Patricia De Clercq 

Secretaris-generaal  Secretaris-generaal 

het Departement Omgeving het Departement LV 
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