1/3

Het Statistisch Toezichtscomité
Beraadslaging STAT nr. 06/2018 van 17 april 2018

Betreft: Aanvraag van Informatie Vlaanderen ten behoeve van het Departement Landbouw en Visserij
van de Vlaamse Overheid tot aanpassing van beraadslagingen STAT nr. 17/2008 van 24 september
2008, STAT nr. 03/2009 van 4 februari 2009, STAT nr. 36/2010 van 24 november 2010 en STAT nr.
01/2012 van 8 februari 2012 ingevolge een interne reorganisatie binnen het Departement Landbouw
en Visserij (STAT-MA-2018-001)

Het Statistisch Toezichtscomité (hierna "het Comité");
Gelet op de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek (hierna "wet openbare statistiek");
Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "WVP");
Gelet op het koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992

tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens (hierna "koninklijk besluit van 13 februari 2001");
Gelet op het koninklijk besluit van 7 juni 2007 tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot

de samenstelling en de werking van het Statistisch Toezichtscomité opgericht binnen de Commissie
voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
Gelet op de aanvraag van Informatie Vlaanderen ten behoeve van Beleidsdomein Landbouw en Visserij
ontvangen op 22 december 2017;
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Gelet op de aanvraag van het technisch en juridisch advies gericht aan de Federale Overheidsdienst
Economie, KMO, Middenstand en Energie (Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium) op 14
maart 2018;
Gelet op het technisch en juridisch advies ontvangen op 30 maart 2018;
Gelet op het verslag van de Voorzitter;
Beslist op 17 april 2018, na beraadslaging, als volgt:
I.

VOORWERP VAN DE AANVRAAG
1. De aanvraag strekt ertoe beraadslagingen STAT nr. 17/2008 van 24 september 2008, STAT

.

nr. 03/2009 van 4 februari 2009, STAT nr. 36/2010 van 24 november 2010 en STAT nr.

.

01/2012 van 8 februari 2012 aan te passen ingevolge een interne reorganisatie binnen het

.

Departement Landbouw en Visserij.
II.

ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG
2. Ingevolge artikel 111 van de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de

Gegevensbeschermingsautoriteit, behouden de bestaande machtigingen verleend door de
sectorale comités van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
rechtsgeldigheid. Aangezien echter de sectorale comités zelf ophouden te bestaan, is het
wenselijk om de bestaande machtigingen nog aan te passen aan de interne reorganisatie
binnen het Departement Landbouw en Visserij.
3. Het Departement Landbouw en Visserij heeft de wens uitgedrukt om ingevolge een interne
reorganisatie binnen het Departement Landbouw en Visserij, bovenstaande beraadslagingen,
destijds verleend door het Comité, nog aan te passen in volgende zin: de naam van de
gemachtigde entiteit “Afdeling Monitoring en Studie van het Departement Landbouw en
Visserij” moet telkens worden gewijzigd in “Het Departement Landbouw en Visserij”.
4. Het Comité ziet geen bezwaar. Zolang het functioneel criterium overeind blijft, d.w.z., zolang
het gebruik door het Departement Landbouw en Visserij uitsluitend verder gebeurt voor de
doeleinden en onder de voorwaarden waarvoor destijds de machtiging aan de Afdeling
Monitoring en Studie werd gegeven, doet het er voor het Comité niet toe dat, ingevolge een
interne herstructurering, de benaming van de gemachtigde instantie verandert.
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5. Het is wel aangewezen om, met het oog op de publiciteit ten aanzien van derden, deze
aanpassing eenduidig vast te leggen, wat dus gebeurt middels onderhavige beraadslaging.
6. Het Comité stelt nog vast dat de beheersinstelling in haar juridisch en technisch advies in de
veronderstelling verkeert dat in casu een aanvraag tot machtiging van een nieuwe
gegevensstroom vanuit ADSSB voorligt (nl. landbouwgegevens 2017). Het Comité benadrukt
echter dat dit niet het geval is. Het is dus enkel maar de benaming van de gemachtigde
instantie die wordt gewijzigd in de reeds bestaande machtigingen. Het gebruik van de data
gebeurt voor dezelfde doeleinden en onder de dezelfde voorwaarden waarvoor destijds de
machtigingen werden gegeven.
OM DEZE REDENEN,
Het Comité,
Beslist dat de naam van de gemachtigde entiteit “Afdeling Monitoring en Studie van het Departement
Landbouw en Visserij” in de beraadslagingen STAT nr. 17/2008 van 24 september 2008, STAT nr.
03/2009 van 4 februari 2009, STAT nr. 36/2010 van 24 november 2010 en STAT nr. 01/2012 van 8
februari 2012, wordt gewijzigd in “Departement Landbouw en Visserij”.
De Wnd. Administrateur,

De Voorzitter,

(get.) An Machtens

(get.) Gert Vermeulen

