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PROTOCOL VOOR DE ELEKTRONISCHE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS 
van het Departement Kanselarij en Bestuur - Vlaams Rampenfonds  

naar het Departement Landbouw en Visserij 
 

Ref. LV: LV/DKB/DEF/2019/02 
Ref. DKB: PR/DKB/2019/LV/01 

 
 

Dit protocol wordt afgesloten: 
 

▪ conform artikel 8, §1, van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke 

gegevensverkeer; 

 
▪ conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) - 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; 

 
▪ na het advies van de functionaris voor de gegevensbescherming van het Departement Kanselarij 

en Bestuur op 21/11/2019  

 
▪ na het advies van de functionaris voor de gegevensbescherming van het Departement Landbouw 

en Visserij op 08/09/2019 

 
TUSSEN 
 
het Departement Kanselarij en Bestuur, Martin Ruebens, secretaris-generaal, ingeschreven in het KBO met 
nummer 0316.380.841 waarvan de administratieve zetel zich bevindt te Havenlaan 88, bus 20 – 1000 Brussel 
 
hierna: “het Departement Kanselarij en Bestuur - Vlaams Rampenfonds”; 
 
EN 
 
het Departement Landbouw en Visserij, Patricia De Clercq, secretaris-generaal, ingeschreven in het KBO met 
nummer 0316.380.841 waarvan de administratieve zetel zich bevindt te Koning Albert II-laan 35, bus 40 - 
1030 Brussel 
 
hierna: “het Departement Landbouw en Visserij”; 
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NA TE HEBBEN UITEENGEZET 
 

A. De volgende zaken beschrijven de opdracht(en) van het Departement Landbouw en Visserij en 

betogen de rechtmatigheid van de gevraagde (persoons)gegevens: 

Voor beleidsondersteunend onderzoek en voor het correct uitvoeren van taken, onder andere in 
het kader van het Landbouwmonitoringsnetwerk, heeft het Departement Landbouw en Visserij een 
volledig zicht nodig op alle steun en inkomsten die verband houden met de bedrijfsactiviteiten van 
land-, tuinbouwers en boomkwekers.  
 
Land-, tuinbouwers en boomkwekers kunnen naar aanleiding van een algemene ramp een financiële 
tegemoetkoming ontvangen van het Departement Kanselarij en Bestuur - Vlaams Rampenfonds.  
 
Het Departement Landbouw en Visserij heeft de gegevens over de tegemoetkoming voor een 
schadedossier nodig voor het totaalbeeld van de inkomsten. Met het oog op efficiëntiewinst en de 
toepassing van het "Once Only”-principe wil het Departement Landbouw en Visserij deze financiële 
gegevens rechtstreeks opvragen in de databank van het Vlaams Rampenfonds. 
 

B. Het volgende schema beschrijft de gegevensuitwisseling: 

 
 

 
WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT 
 
Artikel 1: Onderwerp 
 
Dit protocol beschrijft de voorwaarden en modaliteiten van de elektronische mededeling van de 
persoonsgegevens, zoals omschreven in artikel 3, door het Departement Kanselarij en Bestuur – Vlaams 
Rampenfonds aan het Departement Landbouw en Visserij in het kader van de uit te voeren taken door het 
Departement Landbouw en Visserij, zoals omschreven in artikel 2.2. 
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Artikel 2: Rechtvaardigingsgronden van zowel de mededeling als de inzameling van de 
persoonsgegevens 
 
De beoogde gegevensverwerking door het Departement Landbouw en Visserij gebeurt op grond van artikel 
6.1. c van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG): “de verwerking is noodzakelijk om te 
voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust”. 
 
Artikel 2.1 Het Departement Kanselarij en Bestuur – Vlaams Rampenfonds heeft de opgevraagde gegevens 
oorspronkelijk verzameld voor de volgende doelstelling: 
 
Doelstelling 1: Toekennen van een tegemoetkoming aan schadelijders van een algemene ramp 
 
Het Departement Kanselarij en Bestuur – Vlaams Rampenfonds is de bevoegde instantie voor het toekennen 
van een tegemoetkoming aan schadelijders van een algemene ramp, inclusief land-, tuinbouwers en 
boomkwekers, die daarvoor een aanvraag hebben ingediend. 
 
wetgeving: 
▪ besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse 

administratie (artikel 3 en 17); 

▪ wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door 

natuurrampen; 

▪ decreet van 3 juni 2016 betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen 

in het Vlaamse Gewest; 

▪ besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016 tot uitvoering van het decreet van 3 juni 2016 

betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest. 

 
Artikel 2.2 Het Departement Landbouw en Visserij zal de opgevraagde gegevens verwerken voor 
de volgende doelstellingen: 
 
Doelstelling 1: Landbouwmonitoringsnetwerk  
 
In het Vlaamse Gewest staat het Departement Landbouw en Visserij in voor het beheer van het 
Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN). Het LMN is een steekproef van een 750-tal Vlaamse land- en 
tuinbouwbedrijven, die representatief zijn voor het Vlaamse arbeidsinkomen uit land- en 
tuinbouwactiviteiten. 
 
Het LMN kadert in het informatienet inzake landbouwbedrijfsboekhoudingen dat werd opgericht bij 
verordening nr. 79/65/EEG van de Raad van 15 juni 1965 tot oprichting van een boekhoudkundig 
informatienet betreffende de inkomens en de bedrijfseconomische positie van de landbouwbedrijven in de 
Europese Economische Gemeenschap. Het informatienetwerk werd opgericht ter ondersteuning van het 
gemeenschappelijke landbouwbeleid en verzamelt boekhoudkundige gegevens, die noodzakelijk zijn voor 
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het jaarlijks in kaart brengen van het inkomen van de landbouwbedrijven en de bedrijfseconomische 
analyse van landbouwbedrijven. Met de verkregen gegevens rapporteert de Europese Commissie over de 
situatie in de landbouw en op de landbouwmarkten en over de landbouwinkomens in de Gemeenschap. De 
rapporten worden jaarlijks aan de Raad en het Europese Parlement voorgelegd, met het oog op de jaarlijkse 
vaststelling van de prijzen van de landbouwproducten. 
 
Gebruik van de gevraagde gegevens 
 
Voor een correcte interpretatie van de bedrijfssituatie van de landbouwers zijn correcte gegevens van alle 
inkomsten en uitgaven essentieel. De bedragen die worden uitbetaald als gevolg van geleden schade bij een 
algemene ramp, maken deel uit van de inkomsten en moeten in de boekhoudingen worden verwerkt. Als 
het Departement Landbouw en Visserij de gevraagde gegevens rechtstreeks van het Departement Kanselarij 
en Bestuur - Vlaams Rampenfonds krijgt, hoeft het die niet op te vragen bij de individuele landbouwers.  
 
De gegevens uit het LMN zijn de brongegevens voor heel wat analyses die in het kader van doelstelling 2 
worden uitgevoerd. 
 
Wetgeving 
 
▪ verordening nr. 79/65/EEG van de Raad van 15 juni 1965 tot oprichting van een boekhoudkundig 

informatienet; 
▪ verordening (EG) nr. 1217/2009 van de Raad van 30 november 2009 tot oprichting van een 

boekhoudkundig informatienet betreffende de inkomens en de bedrijfseconomische positie van de 
landbouwbedrijven in de Europese Gemeenschap; 

▪ gedelegeerde verordening (EU) nr. 1198/2014 van de Commissie van 1 augustus 2014 tot aanvulling van 
Verordening (EG) nr. 1217/2009 van de Raad tot oprichting van een boekhoudkundig informatienet 
betreffende de inkomens en de bedrijfseconomische positie van de landbouwbedrijven in de Europese 
Unie; 

▪ decreet van 24 december 2004 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005 (ARTIKEL 
54); 

▪ ministerieel besluit van 26 maart 2015 tot delegatie van specifieke bevoegdheden aan het hoofd van 
het Departement Landbouw en Visserij (ART. 13). 

 
Doelstelling 2: Beleidsondersteuning 
 
Het Departement Landbouw en Visserij is overeenkomstig artikel 4, §1, van het kaderdecreet belast met 
beleidsondersteunende taken. Artikel 30 van het organisatiebesluit bepaalt dat onder andere de volgende 
activiteiten de taak van een departement zijn: 

▪ op het vlak van beleidsvoorbereiding en –evaluatie: 
o het ontwikkelen van een beleidsvoorbereidend instrumentarium, met inbegrip van de 

permanente monitoring en het informatiemanagement van het beleidsdomein, de 
aansturing van beleidsgericht wetenschappelijk onderzoek; 
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o het uitwerken van inhoudelijke voorstellen met het oog op de beleidsbepaling: de 
beleidsnota’s, beleidsbrieven, beleidsvoorstellen, de gecoördineerde begrotingsvoorstellen, 
de ontwerpen van regelgeving, voorstellen met betrekking tot instrumenten, middelen, 
financieringsmechanismen, periodiek benodigde beleids- en beheerinformatie, 
verantwoordings- en toezichtsmechanismen, adviezen en activiteiten met het oog op 
beleidscoördinatie en –afstemming; 

▪ op het vlak van aansturing en de opvolging van de beleidsuitvoering: 
o de opvolging en monitoring van de beleidsuitvoering, waarvoor de departementen 

steunen op de periodieke informatieverstrekking en rapportering van de agentschappen. 
 

Gebruik van de gevraagde gegevens 
 
Het Departement Landbouw en Visserij monitort, analyseert en rapporteert over de landbouw-, visserij- en 
agrarische plattelandssector en het gevoerde beleid. Op deze manier is het departement in staat om een 
betrouwbare, op cijfers en op onderzoek gebaseerde beleidsondersteuning te bieden. Voor het realiseren 
van deze studies, rapporten en cijfermateriaal is het noodzakelijk dat het departement beschikt over 
betrouwbare gegevens. 
De gevraagde gegevens worden voornamelijk gebruikt bij het opmaken van beleidsanalyses en stellen het 
Departement Landbouw en Visserij in staat om een vollediger beeld te krijgen van alle steunbedragen die 
aan landbouwers uitbetaald worden. Daarnaast laten deze gegevens toe om risicoanalyses uit te voeren en 
om na te gaan wat de invloed is van de uitbetalingen voor schade op de leefbaarheid van het bedrijf. Verder 
kunnen de gegevens een inzicht geven in het verschil van de financiële situatie van de bedrijven die schade 
leden ten opzichte van de bedrijven die geen schade leden.  
Bij de publicatie van de resultaten van de analyse worden nooit gegevens op bedrijfsniveau gepubliceerd. 
De gepubliceerde gegevens zijn steeds geaggregeerd, bijvoorbeeld volgens bedrijfstypologie of bedrijfstak. 
 
Wetgeving 
 
▪ kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003 (ARTIKEL 4);  
▪ besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse 

administratie (ARTIKEL 30). 
 

Artikel 2.3 Verenigbaarheidsanalyse 
 
De doelstelling van de verdere verwerking van de persoonsgegevens door het Departement Landbouw en 
Visserij is niet verenigbaar met de doelstelling waarvoor het Departement Kanselarij en Bestuur - Vlaams 
Rampenfonds de gegevens oorspronkelijk heeft verzameld. De mededeling is evenwel toegelaten voor de 
vervulling van een taak van algemeen belang. 
 
Artikel 3: De categorieën en omvang van de medegedeelde persoonsgegevens conform het 
proportionaliteitsbeginsel 
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De onderstaande tabel bevat een overzicht van de verschillende persoonsgegevens die worden meegedeeld, 
alsook de verantwoording van de proportionaliteit en de bewaartermijn van de gegevens. 
 
Het betreft geen persoonsgegevens, zoals vermeld in artikel 9 en/of 10 van de AVG. Als dat wel het geval is, 
dan wordt dit gespecificeerd in de onderstaande tabel. 
 
 
Gegeven 1 

het concrete gegeven dat 

wordt meegedeeld. Als er 

veel gegevens zijn, kunnen 

ze in clusters worden 

vermeld. 

De identificatiegegevens van alle Vlaamse land-, tuinbouwers en 

boomkwekers die het voorbije jaar een financiële tegemoetkoming 

hebben ontvangen als gevolg van een algemene ramp.  

De identificatiegegevens zijn: ondernemingsnummer, naam  land-, 

tuinbouwer of boomkweker, adres van de bedrijfszetel, postcode, 

gemeente, provincie waar schade werd geleden, landcode, taalrol. 

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 

Voor opdrachten in het kader van het LMN (doelstelling 1) heeft het 

Departement Landbouw en Visserij alle bedrijfseconomische gegevens 

van een landbouwbedrijf nodig. Op basis van de identificatiegegevens 

kunnen de uitbetalingen in het kader van een schadedossier bij het 

Departement Kanselarij en Bestuur - Vlaams Rampenfonds gelinkt 

worden aan de bedrijfseconomische gegevens die de landbouwers 

rechtstreeks aan het Departement Landbouw en Visserij bezorgen. De 

identificatiegegevens van de landbouwers die een uitbetaling hebben 

ontvangen, hoeven dan niet bij de landbouwer zelf opgevraagd te 

worden. 

Voor doelstelling 2 (beleidsondersteuning) heeft het Departement 

Landbouw en Visserij een correct beeld nodig van alle ontvangen steun 

op bedrijfsniveau. Om de ontvangen steun op bedrijfsniveau in kaart te 

kunnen brengen, moeten de administratieve gegevens op bedrijfsniveau 

aan elkaar gelinkt worden. De gegevens over de subsidies die het 

Departement Landbouw en Visserij betaalt, worden op basis van het 

ondernemingsnummer gekoppeld aan de uitbetalingen in het kader van 
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een schadedossier door het Departement Kanselarij en Bestuur - Vlaams 

Rampenfonds. 

Gegeven 2 

het concrete gegeven dat 

wordt meegedeeld. Als er 

veel gegevens zijn, kunnen 

ze in clusters worden 

vermeld. 

Financiële tegemoetkoming: het exacte bedrag van de tegemoetkoming 

dat naar aanleiding van een algemene ramp werd uitbetaald. 

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 

De bedrijfseconomische boekhouding van het LMN (doelstelling 1) vereist 

gegevens van alle inkomsten op bedrijfsniveau. In het kader van 

administratieve vereenvoudiging is het aangewezen om deze gegevens 

zo veel mogelijk uit andere administratieve databanken op te vragen. 

Voor analyses in het kader van beleidsondersteuning (doelstelling 2) is 

het belangrijk om een volledig beeld te hebben van de steun die een 

bedrijf ontvangt Daarnaast laten deze gegevens toe om risicoanalyses 

uit te voeren en kan er worden nagegaan wat de invloed is van de 

uitbetalingen voor de schade op de leefbaarheid van het bedrijf.  

Gegeven 3 

het concrete gegeven dat 

wordt meegedeeld. Als er 

veel gegevens zijn, kunnen 

ze in clusters worden 

vermeld. 

Rampnaam en type ramp 

De officiële naam en het type (de aard van het weersverschijnsel) van de 

algemene ramp waarop de toegekende tegemoetkoming betrekking 

heeft. 

Verantwoording 

proportionaliteit 

waarom elk gegeven 

noodzakelijk is voor het 

gevraagde doel. Als in artikel 

1 en 2 verschillende doelen 

Het is mogelijk dat er tijdens één kalenderjaar meerdere algemene 

rampen zijn.  

Door te beschikken over de officiële naam/type van de algemene ramp 

kunnen de steunbedragen en de inkomsten in de bedrijfsboekhouding 

(doelstelling 1) nauwkeurig worden ingeboekt. Het laat ook toe om 

beleidsanalyses per type algemene ramp uit te voeren (doelstelling 2).  
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zijn opgegeven, aangeven 

voor welk doel het gegeven 

wordt meegedeeld 

 

 

  

Bewaartermijn van de 

gegevens 1, 2 en 3  

de periode waarin het 

Departement Landbouw en 

Visserij de gegevens wil 

bewaren 

2-10 jaar 

Verantwoording van de 

bewaartermijn  

Voor doelstelling 1 (LMN) bewaart het Departement Landbouw en 

Visserij de meegedeelde gegevens twee jaar. Deze bewaartermijn is 

nodig, omdat de gegevens in de individuele boekhoudingen worden 

verwerkt. Een boekjaar x wordt afgesloten in jaar x+1.  

Voor doelstelling 2 (beleidsondersteuning) bewaart het Departement 

Landbouw en Visserij de meegedeelde gegevens tien jaar. Deze 

bewaartermijn is nodig omdat het departement voor trendanalyses over 

tijdreeksen van minstens 10 jaar moet kunnen beschikken. 

 
 
Artikel 4: De categorieën van ontvangers en derden die mogelijks de gegevens verkrijgen  
 
Het Departement Landbouw en Visserij zal de ontvangen persoonsgegevens in het kader van de in artikel 
2.2. vermelde doelstellingen verwerken. De gegevens kunnen meegedeeld worden aan volgende categorieën 
van ontvangers: 
 
▪ de personeelsleden die de gegevens nodig hebben voor de realisatie van de doelstellingen 

o Doelstelling 1: data-analisten (5 personen), hoofdboekhouders en boekhouders (36 personen) en 

de centrale dienst Boekhoudingen (7 personen). In totaal gaat het om 48 personen. De 

(hoofd)boekhouders krijgen alleen toegang tot de gegevens met betrekking tot de bedrijven 

waarvoor zij de boekhouding beheren. 

o Doelstelling 2: beleidsondersteuners, beleidsmedewerkers, beleidsadviseurs, data-analisten, 

adviseur-ingenieur, ingenieurs, deskundige en hoofddeskundige. De lijst met personen die 

toegang hebben tot deze gegevens is gelimiteerd en kan worden bezorgd. Op het moment van 
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de opmaak van deze aanvraag gaat het om een 20-tal personen. Alleen personeelsleden die de 

gegevens nodig hebben voor de uitvoering van doelstelling 2, krijgen toegang tot de informatie. 

▪ de informatici van het departement voor softwareontwikkeling en -ondersteuning, 
 

Als een mededeling van gegevens door het Departement Landbouw en Visserij aan andere derden dan 
hierboven vermeld gewenst is ter uitvoering van de doelstellingen in dit protocol, dan moet hiervoor eerst 
het akkoord van het Departement Kanselarij en Bestuur – Vlaams Rampenfonds gevraagd worden. 
 
Artikel 5. Periodiciteit van de mededeling en de duur van de mededeling 
 
De persoonsgegevens zullen periodiek worden opgevraagd afhankelijk van het voorkomen van algemene 
rampen waarbij een tegemoetkoming wordt uitgekeerd aan o.a. land- en tuinbouwers en boomkwekers.  
De mededeling van de persoonsgegevens gebeurt VOOR ONBEPAALDE DUUR omdat bovenvermelde taken 
van het departement niet bepaald zijn in de tijd. De gegevens worden alleen gevraagd voor de jaren waarin 
een algemene ramp heeft plaatsgevonden.  
 
Artikel 6: Beveiligingsmaatregelen 
 
De volgende maatregelen worden getroffen ter beveiliging van de mededeling van de persoonsgegevens, 
vermeld in artikel 3 van dit protocol: 
 
▪ De gegevensuitwisseling verloopt over het platform van Sharepoint, waarbij alleen rechten worden 

toegekend aan de betrokken data-analisten en beheerders. 

▪ De toepassing van het Departement Landbouw en Visserij om de gegevens te raadplegen is alleen 

mogelijk vanop enkele specifieke computers en mits gebruik van een persoonlijke login en paswoord, 

dat enkel aan de data-analisten en de beheerder(s) is toegekend. 

▪ De toegang tot de gegevens wordt gelogd. 

In het geval het Departement Landbouw en Visserij voor de verwerking van de persoonsgegevens die het 
voorwerp zijn van het voorliggende protocol, een beroep doet op een verwerker (of meerdere verwerkers), 
doet het Departement Landbouw en Visserij uitsluitend een beroep op verwerkers die afdoende garanties 
bieden met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen, zodat 
de verwerking aan de vereisten van de algemene verordening gegevensbescherming voldoet en de 
bescherming van de rechten van de betrokkenen is gewaarborgd. Het Departement Landbouw en Visserij 
sluit in voorkomend geval met alle verwerkers een verwerkersovereenkomst in overeenstemming met artikel 
28 van de algemene verordening gegevensbescherming. Op vraag van het Departement Kanselarij en 
Bestuur – Vlaams Rampenfonds bezorgt het Departement Landbouw en Visserij een overzicht van de 
verwerkers die de meegedeelde gegevens verwerken. 
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Artikel 7: Kwaliteit van de persoonsgegevens 
 
Zodra het Departement Landbouw en Visserij één of meerdere foutieve, onnauwkeurige, onvolledige, 
ontbrekende, verouderde of overtollige gegevens in de persoonsgegevens, vermeld in artikel 3 van dit 
protocol, vaststelt, meldt zij dat onmiddellijk aan het Departement Kanselarij en Bestuur – Vlaams 
Rampenfonds, dat na onderzoek van de voornoemde vaststellingen onmiddellijk de gepaste maatregelen 
treft.  
 
Artikel 8:  Beëindiging van de gegevensuitwisseling bij niet-naleving 
 
In afwijking van artikel 5 van dit protocol kan het Departement Kanselarij en Bestuur – Vlaams 
Rampenfonds dit protocol middels eenvoudige kennisgeving en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling 
eenzijdig beëindigen als het Departement Landbouw en Visserij de persoonsgegevens verwerkt in strijd met 
hetgeen bepaald is in dit 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 
 
Het Departement Landbouw en Visserij engageert zich in het licht van artikel 33 van de algemene 
verordening gegevensbescherming om het Departement Kanselarij en Bestuur – Vlaams Rampenfonds 
onmiddellijk en zonder onredelijke vertraging op de hoogte te stellen van elk gegevenslek dat zich voordoet 
betreffende de meegedeelde gegevens en onmiddellijk alle maatregelen te nemen om de gevolgen van het 
gegevenslek te beperken en te herstellen.  
 
De partijen brengen elkaar onmiddellijk op de hoogte van wijzigingen van wetgeving met impact op het 
voorliggende protocol, zoals de finaliteit, proportionaliteit, frequentie, duurtijd enz. en in voorkomend geval 
van wijzigingen omtrent de verwerkers. 
 
Het contactpunt voor de melding voor het Departement Kanselarij en Bestuur – Vlaams Rampenfonds is: 
dpo.dkb@vlaanderen.be 
Het contactpunt voor de melding voor het Departement Landbouw en Visserij is: 
gegevensbescherming@lv.vlaanderen.be 
 
Artikel 10: Transparantie 
 
De partijen informeren de betrokkenen aan de hand van hun privacyverklaring over de bron en verwerking 
van de persoonsgegevens die onder dit protocol vallen. De privacyverklaringen zijn raadpleegbaar op de 
website van de partijen. 
 
Het Departement Kanselarij en Bestuur – Vlaams Rampenfonds maakt het protocol bekend op de website: 
https://overheid.vlaanderen.be/rampenfonds  en op https://rampenfonds.vlaanderen.be 
 

mailto:dpo.dkb@vlaanderen.be
mailto:gegevensbescherming@lv.vlaanderen.be
https://overheid.vlaanderen.be/rampenfonds
https://rampenfonds.vlaanderen.be/
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Het Departement Landbouw en Visserij maakt het protocol bekend op de website: 
https://lv.vlaanderen.be/nl/home/over-ons/departement-landbouw-en-visserij/gegevensuitwisseling 
 
Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 
 
Dit protocol wordt beheerst door het Belgisch recht. 
 
Artikel 12: Inwerkingtreding en opzegging 
 
Dit protocol treedt in werking op 1/12/2019. 
 
De partijen kunnen dit protocol schriftelijk opzeggen mits inachtneming van een opzegtermijn van 12 
maanden. 
 
 
Opgemaakt te Brussel, in evenveel exemplaren als er partijen zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________  ___________________________ 
Martin Ruebens  Patricia De Clercq 
Secretaris-generaal  Secretaris-generaal 
Departement Kanselarij en Bestuur  Departement Landbouw en Visserij 
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