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 Advies nr. 19/2021 van 25 februari 2021 

 

 

Betreft : advies betreffende een voorontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van 

de Waalse Regering (BWR) van 14 maart 2019 tot bepaling van de lijst van de door de 

instrumenterende ambtenaren te verstrekken bijkomende gegevens en van de 

modaliteiten inzake het agrarisch grondwaarnemingscentrum overeenkomstig de 

artikelen D.54 en D.357 van het Waalse Landbouwwetboek (WLW) (CO-A-2021-008) 

 

De Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna "de Autoriteit"); 

 

Gelet op de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, met 

name de artikelen 23 en 26 (hierna “WOG”); 

 

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 (hierna "AVG"); 

 

Gelet op de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking 

tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna “WVG"); 

 

Gelet op de adviesaanvraag van de minister van de Waalse Regering die de landbouw onder zijn 

bevoegdheid heeft, Willy Borsus, ontvangen op 13 januari 2021;  

 

Gelet op de bijkomende informatie, ontvangen op 5 januari 2021; 

 

Gelet op het verslag van mevrouw Alexandra Jaspar, Directeur van het Kenniscentrum van de 

Gegevensbeschermingsautoriteit ; 

 

Brengt op 25 februari 2021 het volgende advies uit:  
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I. Onderwerp van de aanvraag  

 

1. Op 13 januari jongstleden heeft de minister van de Waalse Regering die de landbouw onder zijn 

bevoegdheid heeft, het advies van de Autoriteit gevraagd over het voorontwerp van besluit tot 

wijziging van het besluit van de Waalse Regering (BWR) van 14 maart 2019 tot bepaling van de 

lijst van de door de instrumenterende ambtenaren te verstrekken bijkomende gegevens en van 

de modaliteiten inzake het agrarisch grondwaarnemingscentrum overeenkomstig de artikelen D.54 

en D.357 van het Waalse Landbouwwetboek (hierna "het voorontwerp van besluit"). 

 

2. De Autoriteit heeft reeds twee adviezen in verband met het besluit van 14 maart 2019 uitgebracht, 

waarover weinig opmerkingen werden gemaakt1. Zij verwijst ernaar om het dossier te 

contextualiseren en herinnert er met name aan dat zij van mening was dat de verwerking van de 

desbetreffende gegevens evenredig was met de nagestreefde doeleinden en de taken van het 

agrarisch grondwaarnemingscentrum (hierna "waarnemingscentrum").  

 

II. Onderzoek 

 

3. Uit de door de afgevaardigde van de minister verstrekte bijkomende informatie blijkt dat de 

wijzigingen die het voorontwerp van besluit aanbrengt in artikel 4 van het voornoemde besluit van 

14 maart 2019, waarbij aan de minister de bevoegheid wordt verleend de formulieren op te stellen 

ter ondersteuning van de kennisgevingen aan het waarnemingscentrum, bedoeld zijn om de 

fouten die erin staan te corrigeren, en geen rekening houden met het feit dat de kennisgevingen 

bij het waarnemingscentrum niet meer enkel door de instrumenterende ambtenaren worden 

verricht, maar ook door de meest gerede partij bij een onderhandse akte (pacht en/of 

plaatsbeschrijving), en dit sinds de toevoeging van de paragrafen 2 en 3 aan artikel D.54 van het 

Waalse Landbouwwetboek. 

 

4. Deze wijzigingen hebben geen gevolgen voor het recht op bescherming van persoonsgegevens 

en geven geen aanleiding tot een opmerking van de Autoriteit. 

 

5. De wijzigingen in ontwerp zijn overigens vormelijke verbeteringen die evenmin aanleiding geven 

tot een opmerking van de Autoriteit. 

 

 

                                                
1 Advies nr. 13/2019 van 16 april 2019 en advies nr. 85/2019 van 3 april 2019.   
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Om deze redenen 

 

beveelt de Autoriteit geen aanpassing aan van het voor advies ingediende voorontwerp. 

 

 

 

 

(get.) Alexandra Jaspar 

Directeur van het Kenniscentrum 


