Advies van de functionaris voor gegevensbescherming
Betreft: Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli
2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van
persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en het Agentschap Innoveren &
Ondernemen betreffende de mededeling van patrimoniumgegevens in het kader van het selecteren en
controleren van subsidiedossiers, het uitvoeren van de taken van het permanent secretariaat van de
Brownfieldcel, en het garanderen van de kwaliteitsgaranties van de inventarisatie van
bedrijventerreinen op perceelsniveau
Referentie: PIM2020-367

1. Doel van de aanvraag
De aanvraag betreft het sluiten van een begeleidend protocol voor de gegevensverwerking tussen
de FOD Financiën en het Agentschap Innoveren & Ondernemen, afgekort VLAIO, een intern
verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid van het Vlaams Gewest, dat als doel heeft
gegevens uit te wisselen met het oog op het selecteren en controleren van subsidiedossiers, het
uitvoeren van de taken van het permanent secretariaat van de Brownfieldcel, en het garanderen
van de kwaliteitsgaranties van de inventarisatie van bedrijventerreinen op perceelsniveau
2. Doeleinden van de gegevensverwerking
Overeenkomstig artikel 5, 1., b) van de AVG1 wordt de verwerking van persoonsgegevens enkel
toegestaan voor “welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden”.
Dit begeleidend protocol voorziet in de verwerking van persoonsgegevens voor de volgende
doeleinden:
-

Finaliteit 1 : selecteren en controleren van subsidiedossiers
Finaliteit 2: uitvoeren van de taken van het permanent secretariaat van de Brownfieldcel
Finaliteit 3: garanderen van de kwaliteitsgaranties van de inventarisatie van
bedrijventerreinen op perceelsniveau

3. Rechtmatigheid
Op basis van artikel 5, 1., a) van de AVG moet de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig zijn.

1

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.
1/4

De beoogde verwerking is rechtmatig omdat deze noodzakelijk is 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 (artikel 6, 1, e) AVG), namelijk in volgende
wettelijke bepalingen:
Finaliteit 1: selecteren en controleren van subsidiedossiers
•

Artikel 2 en artikel 4, § 1, 5° van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2005
aangaande het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

•

Artikel 2, artikel 3, § 4 en § 5 en artikel 25 en 32 van het besluit van de Vlaamse Regering
van 11 mei 2007 houdende subsidiëring van bedrijvencentra en doorgangsgebouwen.

•

Artikel 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekenning
van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest.

•

Artikel 1, 11° en 12° en artikel 10, 15, 17, 27 en 43 van het besluit van de Vlaamse Regering
van 16 november 2012 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor strategische
ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest.

•

Artikel 17, 18, 27 en 43 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot
toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaamse
Gewest.

•

Artikel 15/1 en 17 van het ministerieel besluit van 24 januari 2011 tot uitvoering van het
besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekenning van steun aan
ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest.

•

Artikel 15, 21, 26, 36, 40, 49 en 51 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2019
tot toekenning van steun voor de (her)aanleg van bedrijventerreinen.

•

Artikel 19 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 september 2015 betreffende
steun aan projecten in het kader van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en
het Europees Sociaal Fonds.

Finaliteit 2: uitvoeren van de taken van het permanent secretariaat van de Brownfieldcel
•

Artikel 8, § 1 van het decreet van 30 maart 2007 betreffende de Brownfieldconvenanten.

•

Artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2007 betreffende de
informatieplichten in het kader van Brownfieldconvenanten.

•

Artikel 3.20.0.0.4. van het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013.

•

Artikel 1 en artikel 2, 10° en artikel 7, 8 en 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van
23 december 2016 tot vaststelling van de minimale onderhandelingsvoorwaarden, de
minimale totstandkomings- en opvolgingsprocedure van een Brownfieldconvenant.

Finaliteit 3: garanderen van de kwaliteitsgaranties van de inventarisatie van bedrijventerreinen op
perceelsniveau
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•

Artikel III.65, §2 en III.68 van het bestuursdecreet van 7 december 2018.

•

Artikel 4, § 1, 7° van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2005 aangaande het
Agentschap Innoveren en Ondernemen.

•

Artikel 2 en 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 houdende de uitvoering
van artikel III.66, III.67 en III.68 van het bestuursdecreet van 7 december 2018.

•

Artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2015 houdende de erkenning van
de inventarisatie van de bedrijventerreinen op perceelsniveau in het Vlaamse Gewest als
authentieke geografische gegevensbron.

4. Proportionaliteit (minimale gegevensverwerking)
Overeenkomstig artikel 5, 1., c) van de AVG moeten de persoonsgegevens “toereikend, ter zake
dienend en niet bovenmatig zijn in verhouding tot de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt”.
De gevraagde gegevens zijn noodzakelijk om de 3 doeleinden te verwezenlijken: identificatie van
het goed en de eigenaars, het verifiëren van de voorwaarden,…
5. Bewaartermijn van de gegevens
Overeenkomstig artikel 5, 1., e) van de AVG mogen persoonsgegevens “niet langer bewaard worden
dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt”.
De gegevens worden bewaard voor een beperkte duur, namelijk 10 jaar, gebaseerd op het gemeen
recht.
Op basis van artikel III.84 van het bestuursdecreet, zal VLAIO een definitieve bestemming bepalen
van de bestuursdocumenten na deze bewaartermijnen (vernietiging of permanente bewaring). Deze
bewaartermijnen en de keuze voor definitieve bestemming worden voorgelegd aan en goedgekeurd
door een selectiecommissie (art. III.86 en III.87 bestuursdecreet).
6. Verantwoordelijkheid
In de zin van de AVG2 zijn de FOD Financiën en VLAIO in het kader van de doorgifte van
persoonsgegevens waarop dit protocol betrekking heeft, gekwalificeerd als afzonderlijke
verantwoordelijken voor de verwerking, dit wil zeggen dat zij respectievelijk het doel van en de
middelen voor de verwerking van deze gegevens bepalen.
7. Veiligheidsmaatregelen
Overeenkomstig artikel 5, 1., f) van de AVG en artikel 32 van de AVG moeten de
verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker passende technische en organisatorische
maatregelen treffen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.
De volgende technische en organisatorische maatregelen worden voorzien:
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Artikel 4, 7) AVG

De overdracht van de gegevens door de AAPD aan VLAIO zal gebeuren via de Vlaamse
dienstenintegrator MAGDA.
Finaliteiten 1 en 2
Voor de finaliteiten 1 en 2 zal de aflevering van de patrimoniumgegevens gebeuren via MAGDA die
de webservice Consultimmo aanroept.
MAGDA verwerkt de aanvraag van VLAIO en stuurt, rekening houdend met de ICT-standaarden van
de FOD Financiën, de aanvraag door naar de webservice Consultimmo. Vervolgens verwerkt
Consultimmo de aanvraag en levert het antwoord terug af aan MAGDA die het antwoord verwerkt
en doorstuurt naar VLAIO.
Dit alles verloopt op volledig geautomatiseerde wijze. Om de veiligheid van de overdracht van de
gegevens te kunnen waarborgen, kan MAGDA enkel via een certificaat de webservice aanroepen en
worden er bij elke aanvraag metagegevens bijgehouden (logging).
Finaliteit 3
Voor finaliteit 3 zal de aflevering van de patrimoniumgegevens eveneens gebeuren via MAGDA,
doch via een Secured File Transfer Protocol (SFTP).
MAGDA verwerkt de aanvraag van VLAIO en stuurt, rekening houdend met de ICT-standaarden van
de FOD Financiën, de aanvraag door via een SFTP-verbinding die bestaat tussen MAGDA en de
AAPD. Vervolgens wordt het antwoord terug afgeleverd via de SFTP-verbinding aan MAGDA die
vervolgens het antwoord verwerkt en doorstuurt naar VLAIO.
8. Rechten van de betrokkenen
Overeenkomstig de artikelen 15, 16, 17, 18, 21 en 22 van de AVG hebben de betrokkenen een aantal
rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens.
VLAIO verbindt zich ertoe de verplichtingen na te komen die voortvloeien uit de uitoefening van de
rechten van de betrokken personen.
9. Advies
Om deze redenen brengt de functionaris voor gegevensbescherming een gunstig advies uit over
het ontwerp begeleidend protocol voor de gegevensverwerking tussen de FOD Financiën en VLAIO.
in het kader van voormelde finaliteiten.
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