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De Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij adviseert de beleidsmakers, in hoofdzaak de Vlaamse 
Regering en het Vlaams Parlement, over landbouw en visserij in de brede zin van het woord. De adviezen, zoals 
vastgesteld door de belanghebbenden vertegenwoordigd in de adviesraad, passen in een gedragen politieke 
besluitvorming. 

 

Adviesvraag: voorontwerp van decreet houdende aanpassing van decreten aan de algemene verordening 
gegevensbescherming 

Adviesvrager: Liesbeth Homans - Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en 
Armoedebestrijding 

Ontvangst adviesvraag: 17 januari 2018 

Adviestermijn: 30 dagen 

Goedkeuring raad: 23 februari 2018 

 

Adviesnummer: 2018-04 
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contactpersoon ons kenmerk Brussel 

Dirk Van Guyze SALV_BR_20180223_adv_aanpassing-aan-AVG_dvg_hHV 23 februari 2018 

dvguyze@serv.be   

Advies ontwerp van decreet houdende de aanpassing van de decreten aan de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

Mevrouw de minister 

 

Situering 

De SALV ontving op 17 januari 2018 een brief met het verzoek om binnen de 30 dagen een 

advies neer te leggen betreffende het voorontwerp van decreet houdende de aanpassing van 

de decreten aan de algemene verordening gegevensbescherming en tot intrekking van de 

Richtlijn 95/46/EG. 

Na telefonisch contact met uw kabinet (Simon Vander Elst) op 1 februari 2018 kon de 

adviestermijn verlengd worden tot en met de SALV-raadszitting van 23 februari 2018. 

Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende 

de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens 

en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, is in België omgezet bij de wet van 8 

december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 

verwerking van persoonsgegevens.  

Op 4 mei 2016 werd Verordening (EU) nr. 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 (Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG) 

gepubliceerd. 

Deze verordening trad in werking op 24 mei 2016, is rechtstreeks toepasbaar in de lidstaten en 

heeft als doel de gegevensbescherming in de lidstaten te harmoniseren.  

De verordening moet worden toegepast vanaf 25 mei 2018. De tussenliggende periode dient 

om de lidstaten de mogelijkheid te bieden alle mogelijke uitvoeringsmaatregelen te nemen. 
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De AVG stelt regels vast betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking 

tot de verwerking en het vrije verkeer van persoonsgegevens. Om ervoor te zorgen dat alle 

Vlaamse regelgeving tijdig en op een uniforme wijze wordt aangapst aan de AVG, werd een 

juridische werkgroep opgericht die als doel had de regelgeving te screenen.  

Het doel van de screening is het dectecteren van: 

 verwijzingen in de huidige regelgeving naar de federale wet van 8 december 1992; 

 bepalingen in de huidige regelgeving die strijdig zijn met de AVG; 

 bepalingen die conform zijn met de AVG maar elementen uit de verordening herhalen. 

 

De nota aan de Vlaamse Regering die het voorontwerp van decreet begeleidt, geeft aan dat de 

Vlaamse decreten met het oog op de aanpassing aan de AVG een aantal onderwerpen 

bevatten die steeds terugkeren en de beleidsdomeinen overschrijden. Het gaat met name om: 

 verwijzigingen naar machtigingen; 

 verwijzingen naar bijzondere categorieën van persoonsgegevens; 

 algemene verwijzing naar bestaande regelgeving over de bescherming en verwerking van 

persoonsgegevens; 

 uitzonderin op rechten van betrokkenen bij inspectie- of auditbezoeken; 

 uitzondering op rechten van betrokkenen bij specifieke bepalingen; 

 kostenloze inzage; 

 terminologische aanpassingen. 

 

Machtigingen 

Op grond van de huidige wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens werden binnen de federale 

commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (‘privacycommissie’) een 

aantal sectorale comités opgericht. Als het doorgegeven van statistische informatie vanuit het 

federale niveau naar het Vlaamse niveau gepaard gaat met het doorgeven van 

persoonsgegevens, dan moet dit gemachtigd worden door een sectoraal comité van de 

privacycommissie. Voor statistische gegevens is dat het Statistisch Toezichtscomité.  

 

Op 25 mei 2018 worden de sectorale comités opgeheven. De AVG laat nog altijd toe dat er met 

machtigingen gewerkt wordt maar op federaal niveau werd beslist de comités op te heffen. 

 

Omgekeerd, als het doorgeven van informatie door de Vlaamse overheid aan de federale 

overheid betrekking heeft op persoonsgegevens, dan is er een machtiging nodig van de 

Vlaamse Toezichtcommissie.  
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Advies  

De Raad neemt kennis van het voorliggende voorontwerp van decreet en stelt daarbij vast dat 

vanuit het departement LV slechts een beperkt aantal aanpassingen moeten worden 

doorgevoerd aan de bestaande landbouwregelgeving. In het voorontwerp van decreet is een 

afdeling 13 ‘Wijzigingen van de regelgeving van het beleidsdomein Landbouw en Visserij’ 

opgenomen. Drie artikels van deze afdeling (artikel 111-113) geven de wijzigingen aan die 

moeten worden uitgevoerd aan het Landbouwdecreet en het decreet houdende de organisatie 

van co-existentie van genetisch gemodificeerde gewassen.  

De SALV merkt op dat de Europese Commissie een stappenplan heeft opgesteld in het kader 

van de algemene verordening gegevensbescherming1. Een eerste stap gaat over ‘bewustmaking’ 

en het feit dat er vanaf 25 mei 2018 nieuwe maatregelen van kracht worden. Om voldoende 

bewustwording te creëren en de gebruikers (landbouwers) aan te zetten voorzichtig om te gaan 

met persoonsgegevens vraagt de SALV de Vlaamse overheid een sensibiliseringscampagne op 

te zetten. 

De SALV heeft verder geen strategische bemerkingen bij de wijze van omzetting van de Europese 

verordening in Vlaamse wetgeving.  

 

 

Hoogachtend 

  

Hendrik Vandamme   

voorzitter    

 

                                                
1 https://gdpr-eu.be/  

https://gdpr-eu.be/

