
  Protocol DLV – OVAM / [DATUM]  
Protocol LV/OVAM/WD2019/11 

 

1 
 
 

 

 

PROTOCOL LV/OVAM/DEF/2019/05 van 12 december 2019 VOOR DE ELEKTRONISCHE MEDEDELING 

VAN PERSOONSGEGEVENS VAN HET DEPARTEMENT LANDBOUW EN VISSERIJ NAAR DE OVAM. 

 

12/12/2019 

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, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, bij 

delegatie, in de persoon van de leidend ambtenaar van het Departement Landbouw en 

Visserij, mevrouw Patricia De Clercq, Secretaris-generaal, ingeschreven in het KBO met 

nummer 0316.380.841 waarvan de administratieve zetel zich bevindt te 1030 Schaarbeek, 

Koning Albert II laan 35,  

hierna: “Departement Landbouw en Visserij”; 

 

EN 

 

De OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ, een extern verzelfstandigd 

agentschap van de Vlaamse overheid, vertegenwoordigd door haar leidend ambtenaar, 

mevrouw Henny De Baets, administrateur-generaal, ingeschreven in het KBO met nummer 

0842.399.963 waarvan de administratieve zetel zich bevindt te 2800 Mechelen, Stationsstraat 

110. 

hierna: “OVAM”; 

 

Departement Landbouw en Visserij en OVAM worden hieronder ook wel afzonderlijk 

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

 

Partijen 

A. Het Departement Landbouw en Visserij werd opgericht bij besluit van de Vlaamse Regering 

van 3 juni 2005. Binnen de krachtlijnen van het algemeen beleid van de Vlaamse Regering is het 

Departement Landbouw en Visserij het aanspreekpunt bij het uitwerken van een proactief, 

geïntegreerd en duurzaam landbouw-, tuinbouw - en visserijbeleid in Vlaanderen.  

In het kader hiervan beschikt het Departement Landbouw en Visserij over gegevens met de 

betrekking tot de huidige en voormalige land- en tuinbouwbedrijven in Vlaanderen. 

B. De OVAM is opgericht bij decreet van 7 mei 2004. en heeft als missie bij te dragen tot de 

realisatie van de doelstellingen van het milieubeleid in Vlaanderen en dit specifiek op het vlak van 

een kwaliteitsvol en efficiënt afval-, materialen- en bodembeheer. 

Algemene context 

C. De OVAM heeft een samenwerkingsakkoord gesloten met twee representatieve 

landbouworganisaties met als doel om tuin- en landbouwers te sensibiliseren en te ondersteunen 

bij het uitvoeren van bodemonderzoeken, bodemsaneringen en bij de preventie voor het ontstaan 

van bodemverontreiniging.  

Gegevensstroom 

D. De gegevens worden eenmalig opgevraagd voor de screening van de land- en 

tuinbouwsector in Vlaanderen. Het onderzoek verloopt binnen de duur van 2 jaar na de 

gegevensuitwisseling. 

E. 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. 

F. De functionaris voor gegevensbescherming (FG of Data Protection Officer (DPO) van 

Departement Landbouw en Visserij heeft op  03/12/2019 advies met betrekking tot een ontwerp 

van dit protocol gegeven. 

G. De functionaris voor gegevensbescherming van OVAM heeft op 22/11/2019 advies met 

betrekking tot een ontwerp van dit protocol gegeven. 

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: 
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Artikel 1: Onderwerp 

De elektronische mededeling van persoonsgegevens kadert in de bepalingen van het decreet van 

27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (verder “Bodemdecreet 

van 27 oktober 2006 genoemd”) en het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 

houdende de vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de bodemsanering en de 

bodembescherming (verder “VLAREBO” genoemd). De OVAM volgt de correcte naleving van het 

Bodemdecreet van 27 oktober 2006 op.  

Om na te gaan of de huidige en/of voormalige land- en tuinbouwbedrijven in Vlaanderen de 

eventuele verplichtingen overeenkomstig het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 en het VLAREBO 

hebben nagekomen en om de haalbaarheid en de opportuniteit van de oprichting van een 

bodemsaneringsorganisatie correct te kunnen evalueren wenst de OVAM te beschikken over een 

nieuwe gegevensstroom, met name gegevens met betrekking tot de actieve land- en 

tuinbouwbedrijven in de periode 2007 tot en met vandaag.  

De OVAM heeft met de Boerenbond vzw en het Algemeen Boerensyndicaat vzw, twee 

representatieve landbouworganisaties voor de land- en tuinbouwsector in Vlaanderen, een 

samenwerkingsovereenkomst gesloten. Met deze samenwerkingsovereenkomst beogen de OVAM 

en de landbouworganisaties een regeling uit te werken om de land- en tuinbouwers zo optimaal 

mogelijk te sensibiliseren en te ondersteunen bij de uitvoering van bodemonderzoeken, 

bodemsanering en bij de preventie voor het ontstaan van bodemverontreiniging. In het kader van 

de samenwerkingsovereenkomst wordt tevens de haalbaarheid en de opportuniteit onderzocht 

van de oprichting van een bodemsaneringsorganisatie zoals bedoeld in artikel 95 van het 

Bodemdecreet van 27 oktober 2006. 

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

de persoonsgegevens 

De beoogde gegevensverwerking door de OVAM gebeurt op grond van artikel 6 1. c van de 

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 (verder 

algemene verordening gegevensbescherming “AVG” genoemd). De verwerking is noodzakelijk om 

te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust. 

De gegevensverwerking door de OVAM gebeurt op grond van artikelen 32, 33 en 95 tot 97 van 

Bodemdecreet van 27 oktober 2006. 

1° Het Departement Landbouw en Visserij heeft de opgevraagde gegevens oorspronkelijk 

verzameld voor volgende doeleinden: 

- Doelstelling 1: Verzamelen en beheren van identificatiegegevens 

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

in het GBCS (Geïntegreerd Beheers- en Controlesysteem) van de landbouwers en van de 

landbouwgronden in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid volgens 

hieronder vermeld decreet en besluit. 
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Het departement Landbouw en Visserij beschikt bijgevolg over uitgebreide identificatiegegevens 

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

grondgebied vanaf 2007. 

Wetgeving: 

 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;  

 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; 

 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.  

Het registreren van de Vlaamse percelen in de verzamelaanvraag is noodzakelijk om volgende 

redenen: 

1. Om betalingsrechten te activeren 
2. Om percelen aan te geven in het kader van de aanvraag van basisbetaling en de 

vergroeningspremie; 
3. Om de premie ‘Jonge landbouwer’ aan te vragen; 
4. Om aan de aangifteplicht bij de Mestbank te voldoen; 
5. Om de derogatieaanvraag te vervolledigen; 
6. Om de uitbetaling voor lopende agromilieumaatregelen (in het kader van de Vlaamse 

Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO II) en het nieuwe PDPO III) aan te vragen; 
7. Om de percelen waarop bepaalde beheerovereenkomsten met de Vlaamse Landmaatschappij 

(VLM) zijn gesloten aan te geven; 
8. Om nieuwe vijfjarige verbintenissen voor de hectaresteun voor de biologische 

productiemethode aan te gaan; 
9. Om percelen voor biocertificering aan te geven; 
10. Om gedeeltelijke terugbetaling van de controlekosten voor de biologische productiemethode 

aan te vragen; 
11. Om uitbetaling van de inkomenscompensatie en de onderhoudssubsidie voor bebossing van 

landbouwgronden aan te vragen; 
12. Om de aanplantsubsidie voor boslandbouwsystemen (agroforestry) van de goedgekeurde 

inschrijvingen aan te vragen; 
13. Om de nateelten waarvoor steun wordt aangevraagd bij een erkende producentenorganisatie 

in het kader van de Gemeenschappelijke Marktordening (GMO) Groenten en Fruit aan te geven; 
14. Om aan de voorwaarden om steun aan te vragen voor de gekoppelde premies te voldoen; 
15. Om overdrachten van perceelsgebruik te melden; 
16. Om alle landbouwpercelen die in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in gebruik 

zijn aan te geven; 
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17. Om de uitbetaling van Waalse betalingsrechten voor Vlaamse interregionale landbouwers aan 
te vragen ook al hebben zij geen percelen in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 

18. Om een perceel hennep aan te geven ook al is deze oppervlakte kleiner dan 2 ha 
19. Om teelten aan te melden die bestemd zijn om officieel goedgekeurd te worden voor 

zaaizaadproductie. 
20. Meedelen van de aanleg van goedgekeurd en gesubsidieerde ‘Niet-productieve investeringen’. 
 

Wetgeving: 

Verordeningen van het PARLEMENT en de RAAD 

 VERORDENING (EG) Nr. 1305/2013 VAN HET PARLEMENT EN DE RAAD van 17 december 2013 

inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor 

plattelandsontwikkeling (ELFPO) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de 

Raad  

 VERORDENING (EG) Nr. 1306/2013 VAN HET 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 (EG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 

2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005, (EG) nr. 485/2008 van de Raad – art 67, 68, 70 

 VERORDENING (EG) Nr. 1307/2013 VAN HET 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 - art 

33 

Verordeningen van de COMMISSIE 

 GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 807/2014 VAN DE COMMISSIE van 11 maart 2014 tot 

aanvulling van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake 

bijstand voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor 

plattelandsontwikkeling (Elfpo) en tot invoering van overgangsbepalingen 

 GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 640/2014 VAN DE COMMISSIE van 11 maart 2014 tot 

aanvulling van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat 

betreft het geïntegreerd beheers- en controlesysteem en de voorwaarden voor weigering of 

intrekking van betalingen en voor administratieve sancties in het kader van rechtstreekse 

betalingen, plattelandsontwikkelingsbijstand en de randvoorwaarden 

 GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 907/2014 VAN DE COMMISSIE van 11 maart 2014 tot 

aanvulling van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat 

betreft de betaalorganen en andere instanties, het financieel beheer, de goedkeuring van de 

rekeningen, de zekerheden en het gebruik van de euro 

 GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 639/2014 VAN DE COMMISSIE van 11 maart 2014 tot 

aanvulling van Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot 

vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader 

van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot wijziging van 

bijlage X bij die verordening 

 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 808/2014 VAN DE COMMISSIE van 17 juli 2014 tot 

vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees 
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Parlement en de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees 

Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) 

 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 809/2014 VAN DE COMMISSIE van 17 juli 2014 tot 

vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees 

Parlement en de Raad wat betreft het geïntegreerd beheers- en controlesysteem, 

plattelandsontwikkelingsmaatregelen en de randvoorwaarden 

 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 641/2014 VAN DE COMMISSIE van 16 juni 2014 tot 

vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees 

Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan 

landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 

DECREET 

 Decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, (in het bijzonder artikel 

4, 1°); 

BESLUIT VLAAMSE REGERING 

 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. (Perceelsaangifte in verzamelaanvraag: Art 9, art 27; 

Randvoorwaarden Hoofdstuk 5 art 55 - 64) 

 Ministerieel Besluit van 13 juli 2015 houdende uitvoering van het 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, voor wat betreft de specifieke regels voor vergroening binnen de 

rechtstreekse betalingen 

 Ministerieel Besluit van 23 januari 2015 houdende uitvoering van het 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, voor wat de rechtstreekse betalingen betreft 

 Het 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 

 Het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2015 betreffende het combineren van 

agromilieumaatregelen, beheerovereenkomsten, bio-hectaresteun en ecologisch 

aandachtsgebied met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 

voor de programmeringsperiode 2014-2020 

 Het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2014 tot het verlenen van subsidies 

voor beheerovereenkomsten met toepassing van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor 

plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling 

 Besluit van de Vlaamse Regering van 4 juli 2014 tot het verlenen van hectaresteun voor de 

biologische productiemethode met toepassing van het Vlaams Programma voor 

Plattelandsontwikkeling voor de periode 2014-2020 
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 Besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2015 betreffende het verlenen van subsidies 

voor bebossing en herbebossing 

 Besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2011 tot het verlenen van steun met 

toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor deelname aan 

Europees erkende voedselkwaliteitsregelingen en voor bijhorende afzetbevorderingsacties 

 Ministerieel besluit van 20 oktober 2011 tot bepaling van nadere regels voor het verlenen van 

steun met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor 

deelname aan Europees erkende voedselkwaliteitsregelingen en voor bijhorende 

afzetbevorderingsacties 

 Besluit van de Vlaamse Regering van 30 juli 2014 betreffende het verlenen van subsidies voor 

boslandbouwsystemen met toepassing van het Vlaams Programma voor 

Plattelandsontwikkeling voor de programmeringsperiode 2014-2020Ministerieel Besluit van 21 

juni 2010 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van 

landbouw- en groentegewassen 

 

2° De OVAM zal de opgevraagde gegevens verwerken voor volgende doeleinden: 

 

- Doelstelling 1: Inventarisatie van de verplichting tot het uitvoeren van een oriënterend 

bodemonderzoek (onderzoeksplicht) binnen de land- en tuinbouwsector 

 

Overeenkomstig artikel X.3.3 van het decreet van 7 mei 2004 omvatten de taken van de OVAM 

met betrekking tot bodemsanering onder meer het ontwikkelen van instrumenten en het 

uitwerken van maatregelen om individuele en collectieve saneringen te stimuleren en het 

saneren van de historische en nieuwe bodemverontreiniging. De OVAM vervult deze taken 

onder meer door het verzamelen van gegevens met betrekking tot bodemverontreiniging en 

met betrekking tot factoren, inrichtingen en activiteiten die aanleiding geven of kunnen geven 

tot bodemverontreiniging.  

 

Bij sluiting van een risico-inrichting, fabrieken, werkplaatsen, opslagplaatsen, machines, 

installaties, toestellen en handelingen die een verhoogd risico op bodemverontreiniging 

kunnen inhouden ,die voorkomt in de lijst zoals opgenomen als bijlage 1 van het VLAREBO-

besluit van 14 december 2007 (https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=69985) of 

voorkomt in de lijst zoals opgenomen als bijage 1 van Vlarem II 

(https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=69985) dient volgens artikel 32 van het 

Bodemdecreet van 27 oktober 2006 op initiatief en op kosten van de exploitant een 

oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd te worden.  

In artikel 33 van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 wordt bepaald dat exploitanten van 

bepaalde categorieën van risico-inrichtingen zoals opgenomen op voormelde lijsten binnen 

een door haar bepaalde termijn en vervolgens periodiek volgens de door haar bepaalde 

periodiciteit op eigen initiatief en op eigen kosten een oriënterend bodemonderzoek moeten 

laten uitvoeren.  
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Om na te gaan welke actieve en voormalige land- en tuinbouwbedrijven een verplichting tot 

het uitvoeren van een oriënterend bodemonderzoek in het kader van de periodieke plicht of 

in het kader van sluiting/stopzetting van de risico-inrichting hebben en om te controleren of 

deze verplichtingen al dan niet werden nageleefd, wenst de OVAM te beschikken over 

gegevens met betrekking tot de geëxploiteerde land- en tuinbouwbedrijven in de periode 

2007 tot en met vandaag. 

Wetgeving: 

DECREET 

 Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en debodembescherming (in het 

bijzonder artikelen 32 en 33) 

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING 

 Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (in het 

bijzonder artikelen 32 en 33) 

 Besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen 

inzake milieuhygiëne (in het bijzonder bijlage 1) 

 Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2008 houdende vaststelling van het Vlaams 

reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (in het bijzonder bijlage 

1) 

 

 

- Doelstelling 2: nagaan of de oprichting van een bodemsaneringsorganisatie voor de land- en 

tuinbouwsector of specifieke deelsectoren haalbaar en opportuun kan zijn 

In het kader van de samenwerkingsovereenkomst wordt een (eerste) inschatting gemaakt van 

de haalbaarheid en de opportuniteit voor de oprichting van een bodemsaneringsorganisatie 

zoals bedoeld in artikel 95 van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006.  

Indien in het oriënterend bodemonderzoek relevante bodemverontreiniging wordt 

vastgesteld, dient tot een beschrijvend bodemonderzoek te worden overgegaan. In een 

beschrijvend bodemonderzoek wordt de bodemverontreiniging volledig in kaart gebracht, 

worden de eventuele risico's die mogelijk uitgaan van de bodemverontreiniging geëvalueerd 

en wordt bepaald of er al dan niet tot bodemsanering moet worden overgegaan. 

Indien voor een bodemsaneringsorganisatie is opgericht kunnen de leden uit de betrokken 

sector een overeenkomst sluiten met deze organisatie. In ruil voor een financiële bijdrage van 

de aangesloten leden voert de bodemsaneringsorganisatie vervolgens het beschrijvend 

bodemonderzoek en - indien nodig - de bodemsanering uit. Tevens is in het Bodemdecreet 

van 27 oktober 2006 voorzien dat de Vlaamse Regering een subsidie kan voorzien ter 

ondersteuning van de bodemsaneringsorganisatie en indirect dus ook ter ondersteuning van 

de aangesloten leden. Op deze manier zou de uitvoering van de dure beschrijvende 

bodemonderzoeken en bodemsaneringen (relatief) haalbaar moeten worden voor de 

betrokken land- en tuinbouwers. 
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Omwille van de overhead die verbonden is aan een dergelijke bodemsaneringsorgansatie is 

de oprichting van een dergelijke organisatie enkel haalbaar en opportuun als er zich een 

voldoende aantal leden effectief aansluiten bij deze organisatie.  

Om de opportuniteit en de haalbaarheid voor de ganse land- en tuinbouwsector in 

Vlaanderen of voor eventuele deelsectoren correct te kunnen inschatten wenst de OVAM 

bijkomend te beschikken over gegevens met betrekking tot de sector (overeenkomstig de 

landbouwtyperingskaart) waarin de geëxploiteerde land- en tuinbouwbedrijven in de periode 

2007 tot en met vandaag ingedeeld worden. 

Wetgeving: 

DECREET 

 Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en debodembescherming (in het 

bijzonder artikelen 95 tot en met 100) 

 

3° Verenigbaarheidsanalyse 

De doeleinden van de verdere verwerking van deze persoonsgegevens door de OVAM is verenigbaar 

met de doeleinden waarvoor Departement Landbouw en Visserij de gegevens oorspronkelijk heeft 

verzameld, gezien de beoogde gegevensverwerking zich situeert in het licht van artikel 6, 1., e), van 

de AVG. De verwerking is namelijk 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. De beoogde gegevensverwerking in hoofde van 

OVAM is bovendien rechtmatig in het licht van artikel 6, 1., c), van de AVG. De verwerking is namelijk 

noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de 

verwerkingsverantwoordelijke rust.  

 

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

gevraagde persoonsgegevens conform het proportionaliteitsbeginsel 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de verschillende persoonsgegevens die 

worden meegedeeld, alsook het bewijs van proportionaliteit van elk gegeven, de periodiciteit van 

de doorgifte en de bewaartermijn van de gegevens door de ontvanger. 

Het betreft GEEN persoonsgegevens als vermeld in artikel 9 en/of 10 van de algemene verordening 

gegevensbescherming. 

Gegeven 1 

 

Identificatiegegegvens van de exploitant  

Naam en adres (straat, huisnummer, postcode, gemeente, 
deelgemeente) van de exploitant van het (voormalige) land- en 
tuinbouwbedrijf 

Verantwoording 
proportionaliteit 

Op basis van de adresgegevens kan de OVAM voor de 
betrokken kadastrale percelen in de gemeentelijke 
Inventarissen nagaan of op de percelen en de bijhorende 
(voormalige) exploitatie een onderzoeksplicht rust in het kader 
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van artikel 32 en 33 van het Bodemdecreet van 27 oktober 
2006. 

Voor de kadastrale percelen waarvoor de OVAM reeds over een 
oriënterend bodemonderzoek beschikt, zal vervolgens 
nagegaan worden of overeenkomstig de bepalingen van het 
Bodemdecreet van 27 oktober 2006 tot een beschrijvend 
bodemonderzoek en/of bodemsanering moet worden 
overgegaan.  

Bewaartermijn van de 
gegevens  

 

De OVAM wenst de gegevens maximaal 2 jaar te bewaren en te 
gebruiken. 

Verantwoording van de 
bewaartermijn  

Overeenkomstig artikel 7 van het Bodemdecreet van 27 oktober 
2006 beheren de gemeenten de gemeentelijke inventaris met 
de risicogronden die op haar grondgebied gelegen zijn. Bij 
opname van een grond in de gemeentelijke inventaris bezorgd 
de gemeente de in de gemeentelijke inventaris opgenomen 
gegevens aan de OVAM.  

De OVAM neemt deze gegevens vervolgens op in het 
grondeninformatieregister. Momenteel zijn nog niet alle 
gemeentelijke inventarissen door de betrokken gemeenten op 
punt gezet en/of uitgewisseld met de OVAM. Naar verwachting 
zullen binnen 2 jaar alle gemeentelijke inventarissen op punt 
staan en uitgewisseld zijn met de OVAM.  

  

Gegeven 2 

 

Perceelsgegevens (perceelnummer, landbouwernummer, X-Y 
coördinaten) 

Verantwoording 
proportionaliteit 

Zie gegeven 1 

Bewaartermijn van de 
gegevens  

2 jaar 

Verantwoording van de 
bewaartermijn  

Overeenkomstig artikel 7 van het Bodemdecreet van 27 oktober 
2006 beheren de gemeenten de gemeentelijke inventaris met 
de risicogronden die op haar grondgebied gelegen zijn. Bij 
opname van een grond in de gemeentelijke inventaris bezorgd 
de gemeente de in de gemeentelijke inventaris opgenomen 
gegevens aan de OVAM.  

De OVAM neemt deze gegevens vervolgens op in het 
grondeninformatieregister. Momenteel zijn nog niet alle 
gemeentelijke inventarissen door de betrokken gemeenten op 
punt gezet en/of uitgewisseld met de OVAM. Naar verwachting 
zullen binnen 2 jaar alle gemeentelijke inventarissen op punt 
staan en uitgewisseld zijn met de OVAM.  
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Gegeven 3 

 

Sector van de landbouwtyperingskaart (2012) waarin het 
(voormalige) land- en tuinbouwbedrijf ingedeeld wordt. 

Verantwoording 
proportionaliteit 

Op basis van de resultaten (zie gegeven 1 en 2) wordt een 
(eerste) inschatting gemaakt van de haalbaarheid en de 
opportuniteit voor de oprichting van een 
bodemsaneringsorganisatie zoals bedoeld in artikel 95 van het 
Bodemdecreet van 27 oktober 2006. 

Op basis van de indeling overeenkomstig de 
landbouwtyperingskaart zal ook nagegaan worden of de 
oprichting van een dergelijke bodemsaneringsorganisatie 
mogelijk opportuun en haalbaar is voor specifieke sectoren 
binnen de land- en tuinbouw.  

Bewaartermijn van de 
gegevens  

 2 jaar 

Verantwoording van de 
bewaartermijn  

Overeenkomstig artikel 7 van het Bodemdecreet van 27 oktober 
2006 beheren de gemeenten de gemeentelijke inventaris met 
de risicogronden die op haar grondgebied gelegen zijn. Bij 
opname van een grond in de gemeentelijke inventaris bezorgd 
de gemeente de in de gemeentelijke inventaris opgenomen 
gegevens aan de OVAM.  

De OVAM neemt deze gegevens vervolgens op in het 
grondeninformatieregister. Momenteel zijn nog niet alle 
gemeentelijke inventarissen door de betrokken gemeenten op 
punt gezet en/of uitgewisseld met de OVAM. Naar verwachting 
zullen binnen 2 jaar alle gemeentelijke inventarissen op punt 
staan en uitgewisseld zijn met de OVAM.  

 

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

eveneens verkrijgen  

De OVAM zal de meegedeelde persoonsgegevens in het kader van de in artikel 2, 2°, vooropgestelde 

finaliteiten kunnen doorgeven aan volgende categorie(ën) van ontvangers: 

Volgende diensten van de OVAM zullen toegang hebben tot de gevraagde persoonsgegevens:  

 De personeelsleden van de OVAM die omwille van hun functie toegang hebben tot de Mistral-
databank van de OVAM, de databank waarin de gegevens met betrekking tot het 
grondeninformatieregister (GIR) worden beheerd. 

De gevraagde persoonsgegevens zullen niet door OVAM worden doorgegeven aan derde partijen, 

tenzij hiervoor eerst het akkoord aan het Departement Landbouw en Visserij gevraagd wordt.  

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

1° De persoonsgegevens worden eenmalig opgevraagd omdat deze uitwisseling kadert in functie 

van een eenmalige screening van de land- en tuinbouwsector in Vlaanderen.  
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2° De verwerking  van de persoonsgegevens gebeurt voor de duur van 2 jaar – na uitwisseling – 

omdat het de bedoeling is om de oefening binnen deze periode af te ronden. 

Artikel 6: Beveiligingsmaatregelen 

Volgende maatregelen werden getroffen ter beveiliging van de mededeling van de 

persoonsgegevens, vermeld in artikel 2, aan zijde van de ontvangende partij, de OVAM: 

 Algemene fysieke controlemaatregelen: 

-bezoekersregistratie 

-toegangsbeperking naar werkruimten via badges 

 Veiligheidslogging en monitoring 

-logging van gebeurtenissen 

 Privileged Access Management(PAM) / Identity and Access Manageent(IAM) 

-maatregelen inzake identificatie, authenticatie en autorisatie 

 Cryptografische maatregelen 

-versleuteling gegevens tijdens DIM, DAR en DIU 

-sleutelbeheer 

 Netwerkmaatregelen 

-Netwerksegmentatie 

-transportbeveiliging 

-anti-malware 

-content- en URL filtering 

-logging 

De gegevens zullen via ZEND TO (uitwisselingsplatform van het departement Landbouw en Visserij 

voor ad hoc uitwisselingen) versleuteld worden verstuurd. 

Daarnaast werden ook volgende specifieke maatregelen in het kader van de gegevensmededeling 

getroffen: 

- De OVAM beschikt over een externe veiligheidsconsulent. De zelfde persoon is tevens de 

externe DPO (Data Protection Officer). Zie hogervermelde uiteenzetting onder punt G.  

- De OVAM beschikt over een strategisch en een tactische beleid inzake informatiebeveiliging 

en privacy voor de persiode van 2019-2021 

- De Ovam beschikt over een planning inzake informatiebeveiliging en privacy voor de periode 

2019-2021 

In het geval de OVAM voor de verwerking van persoonsgegevens die het voorwerp zijn van 

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

uitsluitend beroep op verwerkers die afdoende garanties met betrekking tot het toepassen van 

passende technische en organisatorische 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 OVAM sluit in voorkomend geval met alle 

verwerkers een verwerkersovereenkomst in overeenstemming met artikel 28 van de algemene 

verordening gegevensbescherming.  

Op vraag van Departement Landbouw en Visserij bezorgt de OVAM haar een overzicht van de 

verwerkers die de gevraagde gegevens verwerken. 
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Artikel 7: Kwaliteit van de persoonsgegevens 

Zodra de OVAM een of meerdere foutieve, onnauwkeurige of ontbrekende gegevens in de 

persoonsgegevens, vermeld in artikel 3, vaststelt, meldt zij dat onmiddellijk aan het Departement 

Landbouw en Visserij die na onderzoek van de voornoemde vaststellingen onmiddellijk de gepaste 

maatregelen treft, en die de OVAM daarvan vervolgens op de hoogte brengt.  

Artikel 8: Sanctie bij niet-naleving 

Onverminderd haar recht om een schadevergoeding te vorderen en in afwijking van artikel 5, 2°, 

kan het Departement Landbouw en Visserij dit protocol middels eenvoudige kennisgeving en 

zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling eenzijdig beëindigen indien de OVAM 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 

OVAM engageert zich in het licht van artikel 33 van de algemene verordening 

gegevensbescherming om het Departement Landbouw en Visserij [via de functionarissen voor 

gegevensbescherming] zonder onredelijke vertraging op de hoogte te stellen van elk gegevenslek 

dat zich voordoet betreffende de meegedeelde gegevens met impact op beide partijen en in 

voorkomend geval onmiddellijk alle maatregelen te nemen om de gevolgen van het gegevenslek 

te beperken en te herstellen. De partijen verschaffen elkaar alle informatie die ze nuttig of nodig 

achten om de beveiligingsmaatregelen te optimaliseren. 

Voor Departement Landbouw en Visserij is de DPO te bereiken op 

gegevensbescherming@lv.vlaanderen.be. 

Voor OVAM is de DPO te bereiken op dpo@ovam.be. 

De OVAM brengt het Departement Landbouw en Visserij 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. 

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 OVAM maakt de privacyverklaring bekend op de website:   

https://www.ovam.be/disclaimer 

De OVAM maakt het protocol bekend op de website:  

https://www.ovam.be/disclaimer 

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. 

mailto:dpo@ovam.be
https://www.ovam.be/disclaimer
https://www.ovam.be/disclaimer
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 11: 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 11: Inwerkingtreding en opzegging 

Dit protocol treedt in werking in de maand volgend op de ondertekening van het protocol.  

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

___________________________ 

Patricia De Clercq 

secretaris-generaal van het Departement 

Landbouw en Visserij 

 

 

 

___________________________ 

Henny De Baets  

administrateur-generaal van de Openbare 

Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
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