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PROTOCOL VOOR DE ELEKTRONISCHE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS 

VAN 

De Vlaamse Landmaatschappij 

NAAR 

De provinciegouverneur van de provincie West Vlaanderen en de provinciegouverneur van de 
provincie Oost-Vlaanderen 

in het kader van het project rivierherstel Leie en meander

11 maart 2022

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

TUSSEN

De Vlaamse Landmaatschappij, NV van publiek recht, met zetel te Sint-Joost-ten-Node, 
1210 Brussel, Koning Albert II – laan 15, 0236.506.685, RPR Brussel, waarvan de statuten 
werden goedgekeurd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 1988, 
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 2 maart 1990, het laatst gewijzigd bij het 
besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2017 (bijlage B.S. 8 februari 2018), hier 
vertegenwoordigd door de heer Toon Denys, gedelegeerd bestuurder van de VLM, 
handelend krachtens de artikelen 22 en 23 van de statuten van het agentschap 
hierna: “VLM”; 

EN

De provinciegouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, een Vlaamse instantie op grond 
van artikel I.3, 1°, e) van het Bestuursdecreet van 7 december 2018, met kantoren te 
Provinciehuis, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent

hierna: “Provinciegouverneur Oost-Vlaanderen”;

EN

De provinciegouverneur van de provincie West-Vlaanderen, een Vlaamse instantie op 
grond van artikel I.3, 1°, e) van het Bestuursdecreet van 7 december 2018, met kantoren te 
Burg 3, 8000 Brugge.

hierna: “Provinciegouverneur West-Vlaanderen”;

VLM, Provinciegouverneur Oost-Vlaanderen en Provinciegouverneur West-Vlaanderen worden 
hieronder ook wel afzonderlijk aangeduid als een “partij” of gezamenlijk als de “partijen”.

Naar de Provinciegouverneur Oost-Vlaanderen en Provinciegouverneur West-Vlaanderen wordt 
gezamenlijk verwezen als de “Provinciegouverneurs van de provincies Oost- en West-Vlaanderen” 
of “intendanten”.

NA TE HEBBEN UITEENGEZET
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A. VLM is een NV van publiek recht, met zetel te Sint-Joost-ten-Node, 1210 Brussel, Koning 
Albert II – laan 15, 0236.506.685, RPR Brussel, waarvan de statuten werden goedgekeurd bij 
het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 1988, bekendgemaakt in het Belgisch 
Staatsblad van 2 maart 1990, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering 
van 8 december 2017 (bijlage B.S. 8 februari 2018).

B. Provinciegouverneur Oost-Vlaanderen is mevrouw Carina Van Cauter, benoemd tot 
gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen bij besluit van de Vlaamse Regering tot 
benoeming van de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen van 17 juli 2020. De 
provinciegouverneur en diens kabinet hebben kantoren te Gouvernementstraat 1, 9000 
Gent.

C. Provinciegouverneur West-Vlaanderen is de heer Carl Decaluwé, benoemd tot gouverneur 
van de provincie West-Vlaanderen bij besluit van de Vlaamse Regering tot benoeming van 
de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen van 16 december 2011. De 
provinciegouverneur en diens kabinet hebben kantoren te Burg 3, 8000 Brugge.

D. De context van de gegevensuitwisseling betreft het uitvoering geven aan de opdracht zoals 
beslist door de Vlaamse Regering op 24 september 2021, met name het bereiken van een 
draagvlak in de regio, door in dialoog met de eigenaars en gebruikers van de gronden en 
de landbouworganisaties op zoek te gaan naar instrumenten voor de effectieve gefaseerde 
realisatie van de voorgenomen watergebonden, terrestrische natuur in de Leievallei binnen 
de  vooropgestelde  timing.  Zelfrealisatie  via  natuurbeheerplannen of  andere  
instrumenten wordt als alternatief voor de vooropgestelde verwerving van het ganse 
gebied onderzocht.

Met de beslissing van 16 juni 2006 nam de Vlaamse Regering akte van de toenmalige stand 
van zaken van het geïntegreerde plan Seine-Schelde langsheen de Leie-as. Dit plan, dat een 
luik binnenvaart en een luik rivierherstel Leie omvat, werd opgesteld volgens de methodiek 
van het Geïntegreerd Gebiedsgericht Beleid en werd concreet uitgewerkt in het 
Geïntegreerd Strategisch Plan Seine-Schelde (Belconsulting, 2005). De concrete invulling 
van het luik rivierherstel Leie focust op het versterken van de rivierdynamiek, het 
ecologisch potentieel en de ruimtelijke kwaliteit. Meer bepaald wordt ernaar gestreefd om 
in de afgesneden meanders de rivierdynamiek opnieuw meer te benaderen door op een 
gecontroleerde wijze de doorstroming te herstellen, waarbij desgevallend gedempte delen 
weer worden ontgraven. De ruimtelijke kwaliteit wordt geoptimaliseerd door herstel van 
het rivierlandschap. Het onderdeel rivierherstel Leie bevat eveneens de effectieve 
ontwikkeling van watergebonden, terrestrische natuur, waarin de karakteristieke 
rivierdynamiek toegelaten en gestimuleerd wordt. Om dit in de regio te realiseren werd 
ongeveer 500 ha nodig geacht. Een belangrijk deel hiervan lag reeds in groene 
bestemmingen (gewestplan); bijkomende oppervlakte moest het voorwerp uitmaken van 
lopende en nieuwe afbakeningsprocessen (gewestelijke rups).

Daarnaast kreeg de Vlaamse minister bevoegd voor landinrichting en het natuurbehoud 
de opdracht om het Agentschap Natuur en Bos (ANB) te gelasten met de uitvoering van de 
maatregelen, met inbegrip van de daartoe noodzakelijke studies, voor de ontwikkeling van 
500 ha watergebonden, terrestrische natuur. Gelet op het feit dat het herstellen van 
watergebonden, terrestrische (“natte”) natuur enkel in aaneengesloten gebieden realistisch 
is, wordt geopteerd voor verwerving van de gronden in 10 deelgebieden, volgens een 
indicatieve taakstelling per gebied. Deze kunnen in het kader van de planvorming 
verschoven worden binnen de in het plan-MER aangegeven zones met voldoende potentie, 
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zonder evenwel de globale doelstelling in het gedrang te brengen. Voorafgaand aan de 
inrichting wordt het instrument (gefaseerde) onteigening ingezet in combinatie met de 
instelling van een grondenbank met flankerend landbouwbeleid. Het ANB kan hiervoor 
beroep doen op de VLM.

De Vlaamse minister bevoegd voor landinrichting en het natuurbehoud kreeg tevens de 
opdracht om de Vlaamse Landmaatschappij te gelasten om:

 voor de deelgebieden, waarvan de bestemming reeds is vastgelegd door het 
gewestplan of een ruimtelijk uitvoeringsplan, een landbouweffectenrapport (LER) op 
te stellen, en voor de overige deelgebieden een LER op te maken in het kader van de 
vastlegging van de bestemming door gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen; 

 een grondenbank Leievallei met stimuli op te richten ter verwerving van de gronden 
in het projectgebied en mogelijke ruilgronden in het zoekgebied. De Vlaamse 
Landmaatschappij maakt hiertoe overeenkomsten op met het Agentschap Natuur en 
Bos en met Waterwegen en Zeekanaal NV (nu De Vlaamse Waterweg nv).

Deze opdracht mondde uit in twee overeenkomsten tot oprichting van de lokale 
grondenbank:

 “Rivierherstel Leie” tussen het Vlaams Gewest (vertegenwoordigd door het ANB) 
enerzijds en de Vlaamse Landmaatschappij anderzijds (afgesloten op 26 maart 2012);

 “Rivierherstel Leie, deel meander” tussen het extern verzelfstandigd agentschap 
Waterwegen en Zeekanaal enerzijds en de Vlaamse Landmaatschappij anderzijds 
(afgesloten op 12 september 2012); 

met als grondslag het decreet van 16 juni 2006 betreffende het oprichten van de Vlaamse 
Grondenbank (verder: decreet Grondenbank). Vernoemde twee grondenbanken hebben als 
hoofddoel het verwerven van onroerende goederen in het projectgebied, rechtstreeks of 
door middel van ruil met gronden verworven door de grondenbank in het zogenaamd 
“zoekgebied”;

Met de beslissing van 23 april 2021 besliste de Vlaamse Regering in het kader van het 
Vlaams Relanceplan ‘Veerkracht’ over verschillende maatregelen in uitvoering van de Blue 
Deal (VR 2021 2304 VV DOC.0035/1BIS, project VV 0034). De realisatie van watergebonden, 
terrestrische natuur in het project Rivierherstel Leie in West- en Oost-Vlaanderen is één 
van de vier vlaggenschipprojecten in dit plan om via een integrale, natuurgebaseerde 
aanpak versneld te werken van een veerkrachtige open ruimte door middel van concrete 
terreinrealisaties op grote schaal.  

Het project Rivierherstel Leie, beslist in 2006/2010, heeft tot op vandaag niet geleid tot de 
realisatie van een substantieel deel watergebonden, terrestrische natuur. Ondanks de 
opdracht van de bevoegde ministers aan de bijzondere coördinator in 2014 om een 
concreet voorstel uit te werken voor de realisatie van 300 ha haalbaar gebleken 
watergebonden terrestrische natuur (inclusief timing, fasering en budgettering) kan 
momenteel geen realistisch tijdspad voorgelegd worden aan Europa die de voortgang 
aantoont. 

Door de grote impact op de landbouw en de moeilijke zoektocht voor ruilgronden heeft 
het project Rivierherstel Leie een grote weerstand opgeroepen in de regio. De reeds 
uitgevoerde LER’ s en het rapport van de bijzondere coördinator verwijzen ook naar de 
grote onzekerheid met betrekking tot de timing, het uitdoofbeleid en de flankerende 
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maatregelen op ogenblik van verwerving of onteigening. Tot op heden kon niet gestart 
worden met de inrichting als watergebonden, terrestrische natuur doordat deze gronden 
nog in actief landbouwgebruik zijn (eigendom of pacht).  De verwerving van de gronden 
door de Vlaamse overheid (ANB) via aankopen in der minne en grondenbanken en -ruil 
heeft tot op heden niet tot het verhoopte resultaat geleid.  

Om het project Rivierherstel Leie weer op de rails te zetten, dient maximaal ingezet te 
worden op het bereiken van een draagvlak in de regio. 

Daarom is het wenselijk om voor een periode van 1 jaar een intendant aan te stellen die 
op terrein probeert het vertrouwen te (her)winnen in functie van een draagvlak voor 
Rivierherstel Leie (zie Besluit van de Vlaamse Regering - VR 2021 2409 1064/1QUATER). 
Indien de intendant op het terrein voortgang boekt met betrekking tot de effectieve 
realisatie kan de opdracht verlengd worden (maximum 1 jaar) met het oog op concrete, 
haalbare oplossingen. Hij of zij rapporteert zesmaandelijks over de voortgang. De bedoeling 
is om essentiële stappen vooruit te zetten in functie van de gefaseerde realisatie van de 
voorgenomen watergebonden, terrestrische natuur zodat de vooropgestelde timing kan 
gehaald worden.  

De intendant vormt een brugfiguur tussen de eigenaars/gebruikers, de 
landbouworganisaties en de Vlaamse overheid en gaat op zoek naar een gepaste 
instrumentenkoffer voor de effectieve realisatie van de voorgenomen watergebonden, 
terrestrische natuur in de Leievallei. Eén van de mogelijke pistes die daarbij dient 
onderzocht te worden, is te kijken in welke deelgebieden en voor welke percelen via 
natuurbeheerplannen of andere instrumenten kan samengewerkt worden om de 
doelstellingen te bereiken binnen de vooropgestelde timing. Dit kan een alternatief bieden 
voor de in 2010 vooropgestelde verwerving van het ganse gebied door de Vlaamse 
overheid. Dit belet evenwel geenszins de mogelijkheden om via opportuniteitsaankopen of 
verwerving in der minne verder in te zetten op de realisatie. 

De intendant brengt uiterlijk 6 maanden na aanstelling een eerste tussentijds rapport uit 
bij de bevoegde ministers. Indien hieruit blijkt dat minnelijke verwerving, grondenruil of 
zelfrealisatie (o.a. via natuurbeheerplannen) onvoldoende aaneengesloten terreinen 
opleveren binnen de vooropgestelde timing voor effectieve inrichting, wordt overgegaan 
tot onteigening in betrokken deelgebieden. 

E. Dit protocol beoogt de doorgifte van persoonsgegevens van de VLM naar de 
Provinciegouverneur West-Vlaanderen en de Provinciegouverneur Oost-Vlaanderen 
waarbij de VLM de identificatiegegevens van de eigenaars van onroerende goederen in het 
projectgebied overmaakt aan de Provinciegouverneur West-Vlaanderen en de 
Provinciegouverneur Oost-Vlaanderen opdat de intendanten hun opdracht naar behoren 
kunnen uitvoeren.

Het verkrijgen van deze persoonsgegevens vanwege de VLM door de Provinciegouverneur 
West-Vlaanderen en de Provinciegouverneur Oost-Vlaanderen is immers een minimale 
voorwaarde teneinde de nodige contacten te kunnen leggen met de doelgroepen in het 
projectgebied.

F. 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.
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G. De functionaris voor gegevensbescherming van VLM heeft op 2 maart 2022 advies met 
betrekking tot een ontwerp van dit protocol gegeven. 

H. Op heden beschikken de Provinciegouverneur Oost-Vlaanderen en Provinciegouverneur 
West-Vlaanderen niet over een functionaris voor gegevensbescherming. De aanstelling 
hiervan wordt onderzocht. Om advies te kunnen verlenen betreffende dit protocol werd 
het juridisch kantoor IFORI BV met ondernemingsnummer 0472.073.759 en zetel te Victor 
Braeckmanlaan 107, 9040 Gent (hierna “IFORI”) aangeduid als onafhankelijke adviesverlener. 

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 van dit protocol door VLM aan 
Provinciegouverneur Oost-Vlaanderen en aan Provinciegouverneur West-Vlaanderen uiteengezet.

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

VLM heeft de opgevraagde gegevens oorspronkelijk verzameld voor volgende doeleinden:

De VLM heeft de opgevraagde gegevens oorspronkelijk verzameld in het kader van haar opdracht 
om de twee vernoemde grondenbanken (zie overweging D) op te richten en uit te voeren. De VLM 
kan voor de uitvoering van haar opdracht (zijnde de verwerving van onroerende goederen, 
rechtstreeks of door middel van ruil) de persoonsgegevens die het voorwerp zijn van huidige 
protocol (identificatiegegevens van eigenaars op basis van kadastrale gegevens van percelen in 
projectgebied) ontvangen. 

Deze persoonsgegevensinzameling vindt haar wettelijke grondslag in: 

 artikel 6, e), AVG:  De beoogde inzameling van gegevens door de VLM gebeurt op grond 
van artikel 6, e), AVG: “de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak 
van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar 
gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen”; 

 het decreet Grondenbank: 

o “Artikel 3 : Binnen de Vlaamse Landmaatschappij, opgericht bij decreet van 21 
december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij wordt een 
afdeling Vlaamse Grondenbank opgericht.”.

o “Artikel 5, §2, 1° : het verwerven en overdragen van zakelijke rechten op onroerende 
goederen, zoals bedoeld in titel IV, hoofdstukken I, II en IV;”.

o “Artikel 9 : De administratieve overheden van het Vlaamse Gewest stellen, op vraag 
van de Vlaamse Grondenbank, alle informatie waarover zij beschikken en die nodig 
is voor de toepassing van dit decreet, ter beschikking van de Vlaamse 
Grondenbank. Voor zover dit is opgenomen in een samenwerkingsakkoord, kan 
ook de Federale Staat informatie aanleveren.

https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/toonondernemingps.html?ondernemingsnummer=472073759
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o Met behoud van de toepassing van de regelgeving over de bescherming van 
natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens blijven de 
administratieve overheden van het Vlaamse Gewest en de Federale Staat 
aansprakelijk voor de door hen al of niet geleverde informatie. De Vlaamse 
Grondenbank is aansprakelijk voor de verwerking van de aangeleverde 
informatie.”. 

 het protocol voor de overdracht van gegevens door de Federale Overheidsdienst 
Financiën naar de Vlaamse Landmaatschappij, afgesloten op 21 oktober 2019 en 
gepubliceerd op de website van de Vlaamse Landmaatschappij (www.vlm.be) . 

Meer bepaald wat de mededeling betreft: artikel 6, bis, §1 van het oprichtingsdecreet van de VLM: 
“Het agentschap heeft als taak om, op verzoek van de bevoegde diensten van de Vlaamse regering, 
de bevoegde agentschappen of, in voorkomend geval, de bevoegde lokale besturen, zijn 
medewerking te verlenen aan de ondersteuning van de algemene inrichting van het buitengebied 
en de open ruimte.”.  

De Provinciegouverneurs van de provincies Oost- en West-Vlaanderen zullen de opgevraagde 
gegevens verwerken voor het volgende doeleinde, namelijk het uitvoeren van de opdracht als 
intendant zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 24 september 2021. Dit houdt 
in het creëren van draagvlak in de regio om op die manier het project Rivierherstel Leie weer op 
de rails te zetten. Voor een periode van 1 jaar zijn beide Provinciegouverneurs van de provincies 
Oost- en West-Vlaanderen aangesteld als intendant die op het terrein probeer het vertrouwen te 
(her)winnen en zal fungeren als brugfiguur tussen de eigenaars/gebruikers, de 
landbouworganisaties en de Vlaamse overheid. De bedoeling is om essentiële stappen vooruit te 
zetten in functie van de gefaseerde realisatie van de voorgenomen watergebonden, terrestrische 
natuur zodat de vooropgestelde timing kan gehaald worden.  

Deze persoonsgegevensverwerking vindt haar wettelijke grondslag in artikel 6, e), AVG: “de 
verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak 
in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke 
is opgedragen”. 

Deze taak in het algemeen belang wordt aan de Provinciegouverneurs van de provincies Oost- en 
West-Vlaanderen opgedragen bij Besluit van de Vlaamse Regering - VR 2021 2409 1064/1QUATER, 
punt 2.B.4 ‘Aanstellen van een intendant’: 

“(…) Om het project Rivierherstel Leie weer op de rails te zetten, dient maximaal ingezet te 
worden op het bereiken van een draagvlak in de regio. Daarom is het wenselijk om voor 
een periode van 1 jaar een intendant aan te stellen die op terrein probeert het vertrouwen 
te (her)winnen in functie van een draagvlak voor Rivierherstel Leie. Indien de intendant op 
het terrein voortgang boekt met betrekking tot de effectieve realisatie kan de opdracht 
verlengd worden (maximum 1 jaar) met het oog op concrete, haalbare oplossingen. Hij of 
zij rapporteert zesmaandelijks over de voortgang. De bedoeling is om essentiële stappen 
vooruit te zetten in functie van de gefaseerde realisatie van de voorgenomen 
watergebonden, terrestrische natuur zodat de voorafgestelde timing kan gehaald worden. 
De intendant vormt een brugfiguur tussen de eigenaars/gebruikers, de 
landbouworganisaties en de Vlaamse overheid en gaat op zoek naar een gepaste 
instrumentenkoffer voor de effectieve realisatie van de voorgenomen watergebonden, 
terrestrische natuur in de Leievallei. De intendant brengt uiterlijk 6 maanden na aanstelling 
een eerste tussentijds rapport uit bij de bevoegde ministers (…).”
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Het doeleinde van de verdere verwerking van deze persoonsgegevens door de 
Provinciegouverneurs van de provincies Oost- en West-Vlaanderen is verenigbaar met de 
doeleinden waarvoor VLM de gegevens oorspronkelijk heeft verzameld. Dit gezien de 
persoonsgegevens die zullen worden uitgewisseld afkomstig zijn uit de twee vernoemde 
grondenbanken die in het kader van het project Rivierherstel Leie werden opgericht. De doeleinden 
zijn dus niet louter verenigbaar maar zijn ook grotendeels gelijk, namelijk het realiseren van 
watergebonden, terrestrische natuur in de Leievallei. Vernoemde twee grondenbanken hebben als 
hoofddoel het verwerven van onroerende goederen in het projectgebied, rechtstreeks of door 
middel van ruil met gronden verworven door de grondenbank in het zogenaamd “zoekgebied”. De 
Provinciegouverneurs van de provincies Oost- en West-Vlaanderen willen dit doel met hun 
optreden als intendant ondersteunen en mee realiseren.

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 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. 

De gegevens worden opgevraagd op basis van de kadastrale identificatie van percelen gelegen in 
het projectgebied Rivierherstel Leie en Meander (zie voorbeschouwing artikel 2 en protocol voor 
de overdracht van gegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën naar de Vlaamse 
Landmaatschappij als vermeld in hetzelfde artikel 2 van dit protocol): 

Gegeven 1

het concrete gegeven dat wordt 

meegedeeld. Als er veel gegevens zijn, 

kunnen ze in clusters worden 

vermeld.

Identificatiegegevens van eigenaars van onroerende 

goederen, gelegen in het projectgebied: 

1° naam en voornaam; 

2° adres (straat, straatnummer, gemeente). 

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

Om de eigenaars van de percelen in gegeven 1 over het 
project Rivierherstel Leie gericht te consulteren om 
draagvlak en samenwerking te creëren voor de effectieve 
realisatie van de voorgenomen watergebonden, 
terrestrische natuur in de Leievallei. 

De meegedeelde gegevens zullen door de Provinciegouverneurs van de provincies Oost- en West-
Vlaanderen gedurende de duur van de opdracht bewaard worden zoals bepaald in Besluit van de 
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Vlaamse Regering - VR 2021 2409 1064/1QUATER. Op vandaag betreft het een opdracht voor één 
jaar, met één jaar verlengbaar. Deze bewaartermijn kan worden verantwoord gezien de noodzaak 
om de betrokkenen te contacteren tijdens de duurtijd van de opdracht. 

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

De Provinciegouverneurs van de provincies Oost- en West-Vlaanderen zullen de meegedeelde 
persoonsgegevens in het kader van de in artikel 2 vooropgestelde finaliteiten kunnen meedelen 
aan volgende categorie(ën) van ontvangers:

- Volgende diensten van de Provinciegouverneurs van de provincies Oost- en West-
Vlaanderen zullen toegang hebben tot de gevraagde persoonsgegevens: 

o De kabinetsleden van de Provinciegouverneurs van de provincies Oost- en West-
Vlaanderen

- De lokale besturen van de gemeenten waarin de onroerende goederen waarnaar wordt 
verwezen in artikel 3, gelegen zijn:

Wervik, Menen, Wevelgem, Kortrijk, Kuurne, Harelbeke, Wielsbeke, Waregem, Dentergem, Zulte 
en Deinze.

- Enkel personen die omwille van hun functieprofiel deze informatie nodig hebben voor de 
uitvoering van hun werk, krijgen toegang tot de informatie.

Elke eventuele mededeling van de gevraagde persoonsgegevens door de Provinciegouverneurs van 
de provincies Oost- en West-Vlaanderen moet voorafgaandelijk aan VLM worden gemeld en moet 
uiteraard in overeenstemming zijn met de relevante wet- en regelgeving inzake de bescherming 
van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens. Dat betekent onder meer dat 
de Provinciegouverneurs van de provincies Oost- en West-Vlaanderen waar vereist een protocol 
sluiten voor de mededeling van de gevraagde persoonsgegevens.

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

De persoonsgegevens zullen periodiek worden opgevraagd omdat de persoonsgegevens zoals 
gevat door dit protocol veranderlijk zijn van aard: de eigenaarssituatie van een gegeven perceel is 
immers veranderlijk in de tijd door zakelijke overdracht tussen particulieren. 

De mededeling van de persoonsgegevens gebeurt voor de duur van de opdracht van de 
intendanten (zie voorbeschouwing artikel 2) zijnde tot 1 december 2022 en eindigt ten laatste op 1 
december 2023 bij verlenging van de opdracht met één jaar. 

Artikel 6: Beveiligingsmaatregelen

Volgende maatregelen worden getroffen ter beveiliging van de mededeling van de 
persoonsgegevens, vermeld in artikel 3:

De VLM zal de meegedeelde persoonsgegevens in het kader van de in artikel 2 vooropgestelde 
finaliteiten meedelen aan volgende categorie(ën) van ontvangers binnen haar diensten:

- Volgende diensten van de VLM zullen toegang hebben tot de gevraagde persoonsgegevens: 
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o Regio West van de VLM: binnen de regionale afdeling zullen volgende diensten 
toegang hebben tot de gegevens: de dienst landinrichting en grondenbank;

o CD Brussel: binnen de centrale directie zullen volgende diensten toegang hebben 
tot de gegevens: de dienst grondzaken;

o Enkel personen die omwille van hun functieprofiel deze informatie nodig hebben 
voor de uitvoering van hun werk, krijgen toegang tot de informatie. 

De VLM beschikt verder over een actueel veiligheidsbeleid geïnspireerd op de ISO-norm 27001 en 
heeft op basis hiervan een informatiebeveiligingsmanagementsysteem uitgebouwd met een 
jaarplan en rapportering. 

De mededeling van de persoonsgegevens zoals vermeld in artikel 3 zal gebeuren op basis van een 
beveiligd uitwisselingsplatform, waarbij de VLM de intendanten zal uitnodigen deze gegevens op 
deze beveiligde locatie (periodiek) op te halen. 

De Provinciegouverneurs van de provincies Oost- en West-Vlaanderen nemen technische en 
organisatorische maatregelen in overeenstemming met artikel 32 AVG.

De Provinciegouverneurs van de provincies Oost- en West-Vlaanderen moeten kunnen aantonen 
dat deze maatregelen werden getroffen.  Op eenvoudig verzoek van VLM moeten de 
Provinciegouverneurs van de provincies Oost- en West-Vlaanderen hiervan aan VLM het bewijs 
overmaken.

In het geval de Provinciegouverneurs van de provincies Oost- en West-Vlaanderen voor de 
verwerking van persoonsgegevens die het voorwerp zijn van voorliggend protocol, beroep doen 
op een of meerdere verwerkers doen de Provinciegouverneurs van de provincies Oost- en West-
Vlaanderen 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 Provinciegouverneurs van de provincies 
Oost- en West-Vlaanderen sluiten in voorkomend geval met alle verwerkers een 
verwerkersovereenkomst in overeenstemming met artikel 28 van de algemene verordening 
gegevensbescherming. Partijen bezorgen elkaar een overzicht van de verwerkers die de gevraagde 
gegevens verwerken, en actualiseren dit overzicht zo nodig.

Artikel 7: Kwaliteit van de persoonsgegevens

Zodra de Provinciegouverneurs van de provincies Oost- en West-Vlaanderen één of meerdere 
foutieve, onnauwkeurige, onvolledige, ontbrekende, verouderde of overtollige gegevens in de 
persoonsgegevens, vermeld in artikel 3, vaststellen (al dan niet op basis van een mededeling van 
de betrokkene), melden zij dat onmiddellijk aan de VLM die na onderzoek binnen 2 weken van de 
voornoemde mededeling de gepaste maatregelen treft en de Provinciegouverneur van de 
provincies Oost- en West-Vlaanderen daarvan vervolgens op de hoogte brengt. 

Artikel 8: Sanctie bij niet-naleving

De VLM kan dit protocol middels eenvoudige kennisgeving en zonder voorafgaandelijke 
ingebrekestelling eenzijdig beëindigen indien de Provinciegouverneurs van de provincies Oost- en 
West-Vlaanderen deze persoonsgegevens verwerken in strijd met hetgeen bepaald is in dit 
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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

Partijen engageren zich in het licht van artikel 33 van de algemene verordening 
gegevensbescherming om elkaar 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 gezamenlijk te overleggen teneinde 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.

De Provinciegouverneurs van de provincies Oost- en West-Vlaanderen brengen VLM 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: 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 te Brussel.

Artikel 11: Inwerkingtreding en opzegging

Dit protocol treedt in werking op datum van ondertekening. 

Het protocol eindigt van rechtswege na afloop van de in artikel 5 van dit protocol bedoelde termijn 
van mededeling. Het protocol eindigt tevens van rechtswege wanneer er geen rechtsgrond meer 
bestaat voor de gevraagde doorgifte van persoonsgegevens.

Opgemaakt te Brussel op 11 maart 2022 in evenveel exemplaren als dat er partijen zijn.

___________________________ ___________________________

Toon Denys Carina Van Cauter

gedelegeerd bestuurder VLM in haar hoedanigheid van 
provinciegouverneur van de 
provincie Oost-Vlaanderen
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___________________________

Carl Decaluwé

In zijn hoedanigheid van provinciegouverneur 
van de provincie West-Vlaanderen
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