
Protocol LV/FAVV/DEF/2019/06 
 

 
 

1 

 

PROTOCOL LV/FAVV/DEF/2019/06 VOOR DE ELEKTRONISCHE MEDEDELING VAN 

PERSOONSGEGEVENS VAN Departement Landbouw en Visserij NAAR het Federaal Agentschap voor 

de Veiligheid van de Voedselketen  

 

17-12-2019 

Dit protocol wordt gesloten conform artikel 8, §1, van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het 
elektronische bestuurlijke gegevensverkeer. 

IDENTIFICATIE VAN DE PARTIJEN 

Dit protocol wordt gesloten tussen 

VLAAMS GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, bij delegatie, in de persoon van de 

leidend ambtenaar van 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” genoemd 

EN 

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, afgekort het FAVV, geregistreerd 
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0267.387.230, gevestigd te 
Kruidtuinlaan 55, 1000 Brussel, en vertegenwoordigd door de heer Herman Diricks, Gedelegeerd 
Bestuurder 

hierna: “het FAVV” genoemd  

 

NA TE HEBBEN UITEENGEZET  

 

A. De volgende zaken beschrijven de opdracht(en) van FAVV en/of betogen de rechtmatigheid 

van de gevraagde (persoons)gegevens: 

 Met het oog op efficiëntiewinst en de toepassing van de administratieve 

vereenvoudiging wenst FAVV toegang tot de betalingsrechten en de 

zoogkoeienrechten van het departement Landbouw en Visserij. De aanwezigheid van 

deze rechten werd reeds gemachtigd in beraadslaging VTC nr 03/2010. FAVV wenst 

echter meer gedetailleerde gegevens over deze rechten te bekomen in het kader van 

een correcte inning van de heffingen bij actieve landbouwers. De databank van het 

departement Landbouw en Visserij bevat gedetailleerde gegevens omtrent de 

betalings- en zoogkoeienrechten van de land- en tuinbouwers.  

 Daarnaast wenst het FAVV eveneens de gegevens van de plantenpaspoortplichtige 

planten te verkrijgen in het kader van de registratieprocedure voor professionele 

marktdeelnemers die gemachtigd zijn om plantenpaspoorten af te geven op grond van 

artikel 89 van Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees parlement en de Raad van 
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26 oktober 2016 betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij 

planten, tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 en 

(EU) nr.1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de 

Richtlijnen 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG en 

2007/33/EG van de Raad. In onderling overleg werd beslist dat de gegevens over 

plantenpaspoortplichtige planten via de verzamelaanvraag zullen worden opgevraagd. 

FAVV wenst de gegevens rechtstreeks bij het departement Landbouw en Visserij op te 

vragen. 

 

B. Algemene taken van departement Landbouw en Visserij in het kader van deze 

uitwisseling  

Het departement Landbouw en Visserij is de bevoegde instantie voor de identificatie en 

registratie in het GBCS (Geïntegreerd Beheers- en Controlesysteem) van de landbouwers en van 

de landbouwgronden in het kader van de Europese steunmaatregelen in Vlaanderen. 

Het departement Landbouw en Visserij is als erkend betaalorgaan eveneens bevoegd voor het 

beheren en toekennen van de betalingsrechten en het toekennen van gekoppelde steun.  

Om de aangifte administratief te verlichten heeft het departement Landbouw en Visserij een 

e-loket opgezet. Op het e-loket van het departement Landbouw en Visserij kunnen de 

landbouwers (en hun gevolmachtigden) enkel hun eigen dossiergebonden informatie 

raadplegen (zoals hun betalingsrechten). Ze kunnen er onder andere ook hun 

identificatiegegevens nakijken en aanpassen, hun perceelsgegevens invullen via de 

verzamelaanvraag,  subsidies aanvragen (deelnameverklaring voor zoogkoeienpremie of 

kalverpremie, VLIF, …), advies aanvragen (KRATOS),….  

 

 

C. Het volgende schema geeft aan hoe de gegevensuitwisseling er uit zal zien. 

 

Doelen (art. 2): 

Nr. Doel Partij 

1 Steunmaatregelen landbouw (uitbreiding van doel  VTC nr. 03/2010) Het Departement LV 

2 Toezicht plantenpaspoortplichtige planten Het Departement LV 

FAVV het Departement LV 

Doelen 

1 en 2 (art. 2) 

Richting UIT 
Gegevens 

1 tot 3 (art. 3) 
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Gegevens (art.3): 

Nr. Gegeven Voor doel Richting 

1 Identificatiegegevens 1 en 2 Uit 

2 Toegekende Rechten 1 Uit 

3 Gegevens omtrent plantenpaspoortplichtige planten (PPPP) 2 Uit 

 

 

D. De partijen wensen overeenkomstig artikel 8, §1, van het decreet van 18 juli 2008 

betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer een protocol te sluiten met 

betrekking tot de elektronische mededeling van persoonsgegevens. Dat protocol wordt 

bekendgemaakt op de website van beide partijen. 

E. De functionaris voor gegevensbescherming van FAVV gaf op 17-12-2019 positief advies over 

dit protocol.  

F. De functionaris voor gegevensbescherming van het departement Landbouw en Visserij gaf 

op 16-12-2019 advies over dit protocol. 

 

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: 

 

Artikel 1: Onderwerp  

Het protocol heeft tot doel een bijkomende uitwisseling van gegevens tussen het Departement 

Landbouw en Visserij en het FAVV tot stand te brengen aanvullend aan de machtiging VTC nr. 

3/2010 in het kader van haar beleidstaken zoals hierboven beschreven, zoals: 

- toegang tot detail gegevens (betalingsrechten en zoogkoeienrechten); 

- verruiming naar bijkomende doelgroepen (plantenpaspoortplichtige planten);  

 

In dit protocol worden de voorwaarden en modaliteiten van de elektronische mededeling van de 

persoonsgegevens zoals omschreven in artikel 3 door het departement Landbouw en Visserij aan  

FAVV uiteengezet in het kader van uit te voeren taken voor controle en het toezicht op de 

plantenpaspoortplichtige planten. 

 

De betrokken afdeling van het departement Landbouw en Visserij is de Afdeling Inkomenssteun.  

De betrokken dienst voor FAVV is/zijn de dienst(en): 

- DG Controlebeleid – dienst S1 

- DG Controle – Lokale Controle Eenheden 
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- DG Algemene Diensten – dienst Financiering 

… 

Artikel 2: Rechtvaardigingsgronden van zowel de mededeling als de inzameling van de 

persoonsgegevens 

De beoogde gegevensverwerking door departement Landbouw en Visserij naar FAVV gebeurt op 

grond van artikel 6 1. c van de AVG: de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke 

verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust. 

2.1. Departement Landbouw en Visserij heeft de opgevraagde gegevens oorspronkelijk verzameld 

voor volgende doeleinden:  

Doelstelling 1: Verzamelen en beheren van identificatiegegevens 

Het departement Landbouw en Visserij is de bevoegde instantie voor de identificatie en 

registratie in het GBCS (Geïntegreerd Beheers- en Controlesysteem) van de landbouwers en van 

de landbouwgronden, vermeld in artikel 3, § 1, van het decreet van 22 december 2006 tot 

inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en 

landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid (besluit van 

de Vlaamse Regering van 9 februari 2007 houdende bepalingen tot inrichting van een 

gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader 

van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid, art. 2, §1). 

Het departement Landbouw en Visserij beschikt bijgevolg over uitgebreide identificatiegegevens 

van alle Vlaamse land- en tuinbouwers, en andere landbouwers actief op Vlaams en Brussels 

grondgebied. 

Wetgeving: 

 verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 
2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, 
(EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de Raad, 
titel V, hoofdstuk II;  

 Decreet van 22 december 2006 houdende inrichting van een gemeenschappelijke 
identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het 
meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid, artikel 3; 

 Besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2007 houdende bepalingen tot inrichting 
van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en 
landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid, 
artikel 2; 

 

Doelstelling 2: Beheren en registreren van de Verzamelaanvraag 

Alle gegevens over de percelen worden jaarlijks door het departement Landbouw en Visserij 

opgevraagd bij de land- en tuinbouwers via de verzamelaanvraag.  

Het registreren van de Vlaamse percelen in de verzamelaanvraag is de basis voor:  

1. De aangifte van alle landbouwareaal 
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2. De aangifte van de vergroeningselementen 
3. De aangifte van stalen, gebouwen, niet-landbouwareaal en percelen in het kader van het 

Mestdecreet 
4. De aanvraag voor de jonge landbouwersbetaling 
5. De aangifte van percelen voor biocertificering en de percelen die al gecertificeerd zijn 
6. De betalingsaanvraag voor inkomenscompensatie en onderhoudssubsidie voor bebossing van 

landbouwgronden 
7. De aangifte van teelten waarvoor steun aangevraagd wordt in het kader van de 

Gemeenschappelijk markten verordening groenten en fruit (GMO) 
8. De aangifte van percelen waarop dieren geplaatst zijn in het kader van diergebonden 

steunmaatregelen 
9. De aangifte en de aanvraag van een teelttoestemming voor hennep 
10. Een aanvraag voor nieuwe betalingsrechten of van een verhoging van betalingsrechten uit de 

reserve 
11. De facultatieve aangifte van boslandbouwsystemen met het oog op de vrijstelling van de 

vergunningsplicht 
12. De aangifte van percelen, de verbintenisaanvragen en betalingsaanvragen voor 

beheerovereenkomsten en agromilieuverbintenissen.  
13. De activering van betalingsrechten 
14. De aanvraag voor nieuwe verbintenissen en de betalingsaanvraag voor de hectaresteun voor 

biologische productiemethode 
15. De betalingsaanvraag voor de aanplantsubsidie voor boslandbouwsystemen 
16. De aangifte van niet-productieve investeringen 
17. De aangifte van activiteiten waardoor men niet als actieve landbouwer wordt beschouwd 
18. De aangifte van plantensoorten te melden waarvoor vanaf 2019 een plantenpaspoort 

verplicht is. 
 

Wetgeving: 

1. Landbouwareaal: Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 
17 december 2013 tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan 
landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 
en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 637/2008 van de Raad en Verordening (EG) nr. 
73/2009 van de Raad - Artikel 4, lid 1, e 

2. Vergroening: Besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014 tot vaststelling van de 
voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de 
steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, die de landbouwer wil gebruiken 
in het kader van de vergroeningspremie en om te voldoen aan de verplichting van het 
ecologisch aandachtsgebied - hoofdstuk 3, afdeling 3 

3. Bemesting: Mestdecreet van 22 december 2006 
4. Jonge landbouwer: Voormelde besluit van 24 oktober 2014 - hoofdstuk 3, afdeling 4 
5. Biocertificering:  Besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende de 

biologische productie en de etikettering van biologische producten.  
6. Bebossing: Besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2015 betreffende het verlenen van 

subsidies voor bebossing en voor herbebossing - artikel 13 
7. GMO-steun: Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 

december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor 
landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 
234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad - artikel 33, lid 1, e 

8. Diergebonden steunmaatregelen – Voormelde besluit van 24 oktober 2014 - hoofdstuk 4, 
afdeling 2 en 3  
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9. Hennep: Voormelde besluit van 24 oktober 2014 - artikel 21 
10. Reserve: Voormelde besluit van 24 oktober 2014 - artikel 33, § 3, eerste lid 
11. Vrijstelling vergunningsplicht BLB: Besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot 

vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende 
het natuurbehoud en het natuurlijk milieu -  artikel 8, § 2 

beheerovereenkomsten en agromilieuverbintenissen: Besluit van de Vlaamse Regering van 5 
september 2014 tot het verlenen van subsidies voor de uitvoering van agromilieu- en 
klimaatmaatregelen met toepassing van het Vlaams Programma voor 
Plattelandsontwikkeling voor de periode 2014-2020 - artikel 12, § 3, tweede lid 

12. activering betalingsrechten: voormelde besluit van 24 oktober 2014 -  artikel 27 
13. hectaresteun voor biologische productiemethode:  Besluit van de Vlaamse Regering van 4 juli 

2014 tot het verlenen van hectaresteun voor de biologische productiemethode met 
toepassing van het Vlaamse Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de 
programmeringsperiode 2014-2020 - artikel 6, eerste en vierde lid 

14. boslandbouwsystemen: Besluit van de Vlaamse Regering van 30 juli 2014 betreffende het 
verlenen van subsidies voor de aanplant van boslandbouwsystemen met toepassing van het 
Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de programmeringsperiode 2014-2020 
- artikel 5, § 3, tweede lid 

15. niet-productieve investeringen: Besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2015 
betreffende steun aan niet-productieve investeringen en aan de ontwikkeling van kleine 
landbouwbedrijven; artikel 5 

16. niet-actieve landbouwer: Voormelde besluit van 24 oktober 2014 - artikel 8 
17. plantenpaspoortplichtige planten:  Verordening (EU) 2016/2031 – artikels  

 66.2 c) en d) betreffende de verplichting om locaties van percelen en soorten aan te geven,  
 66.5 betreffende de verplichting om jaarlijks de gegevens te actualiseren,  

 79 en 80 betreffende de paspoortplichtige soorten,  
 89 betreffende de erkenning vereist om plantenpaspoorten af te leveren 

 

2.2. FAVV zal de opgevraagde gegevens verwerken voor volgende doeleinden: 

 

Doel 1: Steunmaatregelen landbouw (uitbreiding van doel  VTC nr 03/2010)  

In het kader van de steunmaatregelen landbouw laten de gegevens toe om:  

 een juiste selectie te maken van de operatoren die een heffing moeten betalen, en met hen 

hieromtrent communiceren 

 een controle uit te voeren van de correctheid van de gegevens ingevuld door de operator 

op het aangifteformulier,  

 het te betalen bedrag van de heffing te bepalen,  

 klachtendossiers i.v.m. inningen op te volgen 
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Wetgeving: 

 WET van 9 DECEMBER 2004, betreffende de financiering van het Federaal Agentschap 

voor de Veiligheid van de Voedselketen (art. 12 §1-2, art. 13 §1-2) 

 KONINKLIJK BESLUIT van 10 NOVEMBER 2005 betreffende heffingen bepaald bij artikel 4 

van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federaal 

Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (art. 12) 

 

Doel 2: Toezicht plantenpaspoortplichtige planten  

Om de risico’s op aanwezigheid van plaagorganismen te kunnen beheren dient gekend te zijn 

op welke plantensoorten of -geslachten de activiteiten van professionele marktdeelnemers, 

die gemachtigd zijn om plantenpaspoorten af te leveren, betrekking hebben..  

De land- en tuinbouwers en de overige bedrijven die aan deze regelgeving moeten voldoen, 

werden door het FAVV op de hoogte gebracht dat voor de nieuwe regelgeving rond de 

plantenpaspoortplichtige planten, de jaarlijkse aangifte moet gebeuren via het e-loket van het 

Departement Landbouw en Visserij. Voor de land- en tuinbouwers worden in de 

verzamelaanvraag de perceelsgegevens reeds verzameld. Zij krijgen een nieuw scherm ter 

beschikking om hun aangifte te doen.  

Voor de niet-landbouwers wordt er een apart aangifteluik ‘registratie van 

plantenpaspoortplichtige soorten’ voorzien waar de opgave kan gebeuren.  

Alle betrokkenen bij de plantenpaspoortplichtige planten moeten op de hoogte worden 

gebracht van de wijzigingen en verdere ontwikkelingen omtrent dit toezicht.  

Wetgeving: 

Rechtsgrond inzake welke gegevens geregistreerd moeten worden : art. 66 van Verordening 

(EU) 2016/2031. 

 

2.3. Verenigbaarheidsanalyse 

De doeleinden van de verdere verwerking van deze persoonsgegevens door het FAVV is 

verenigbaar met de doeleinden waarvoor Departement Landbouw en Visserij de gegevens 

oorspronkelijk heeft verzameld, gezien de beoogde gegevensverwerking zich situeert in het licht 

van artikel 6, 1., e), van de AVG. De verwerking is namelijk noodzakelijk 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.  

 

De beoogde gegevensverwerking in hoofde van doel 2 van het FAVV is bovendien rechtmatig in 

het licht van artikel 6, 1., c), van de AVG. De verwerking is namelijk noodzakelijk om te voldoen aan 

een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.  

 

Doel 1 :   
 Het FAVV heeft de wettelijke taak om heffingen te innen voor een aantal sectoren. Deze 

heffingen zijn gebaseerd op de aangifteformulieren die de operatoren (oa land- en 
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tuinbouwbedrijven) indienen bij het FAVV. De juistheid van de aangifteformulieren moet 
kunnen gecontroleerd worden. Men kan stellen dat het tot de redelijke verwachtingen 
behoort van de betrokkenen land- en tuinbouwers dat de gegevens omtrent de 
betalingsrechten en de zoogkoeienrechten kunnen opgevraagd worden bij de dienst van 
de Vlaamse Overheid die aangeduid is als de bevoegde instantie voor het toekennen van 
deze betalingsrechten en de zoogkoeienrechten.  

 
Doel 2:  

 Het FAVV is bevoegd/heeft de wettelijke taak om toezicht te houden op de aanwezigheid 
van plaagorganismen om de veiligheid te garanderen. De betrokken professionele 
marktdeelnemers werden door het FAVV op de hoogte gebracht dat voor de nieuwe 
regelgeving rond de plantenpaspoortplichtige planten, de jaarlijkse aangifte moet 
gebeuren via het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij.. Men kan stellen dat 
het tot de redelijke verwachtingen behoort van de betrokkenen bedrijven dat hun 
persoons-,  eventueel hun  perceelsgegevens en de meegedeelde plantensoorten zullen 
doorgegeven worden aan het FAVV die aangeduid is als de bevoegde instantie voor de 
controle op de registratie van de plantenpaspoortplichtige planten. 

 

Artikel 3: De categorieën en omvang van de medegedeelde persoonsgegevens conform het 

proportionaliteitsbeginsel 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de verschillende persoonsgegevens die 

worden meegedeeld, alsook de verantwoording van de proportionaliteit en de bewaartermijn van 

de gegevens. 

Het betreft geen persoonsgegevens als vermeld in artikel 9 en/of 10 van de algemene verordening 

gegevensbescherming. Als dat wel het geval is, wordt dit gespecificeerd in onderstaande tabel. 

 

Gegeven 1 

het concrete gegeven dat 

wordt meegedeeld. Als er 

veel gegevens zijn, kunnen 

ze in clusters worden 

vermeld. 

Identificatiegegevens  

Onder de identificatiegegevens wordt verstaan: klantnummer, 

naam en voornaam landbouwer, rechtsvorm, adres 

landbouwer, telefoonnummer, emailadres, 

ondernemingsnummer, vestigingsnummer FAVV  

Verantwoording 

proportionaliteit 

waarom elk gegeven 

noodzakelijk is voor het 

gevraagde doel. Als in artikel 

1 en 2 verschillende doelen 

zijn opgegeven, aangeven 

Juiste identificatie van de betrokkenen 

Mogelijkheid om te communiceren met de betrokkenen over de 

huidige voorwaarden en de wijzigingen die ze moeten kennen 

om een juiste aangifte te doen  

 

Gebruikt voor doel(en): Doel 1 -2 



Protocol LV/FAVV/DEF/2019/06 
 

 
 

9 

voor welk doel het gegeven 

wordt meegedeeld 

Bewaartermijn van de 

gegevens:  

de periode waarin de 

gegevens zullen bewaard 

worden 

7 jaar 

Verantwoording van de 

bewaartermijn  

Omwille van onze specifieke opdracht moeten wij tot 4 jaar 

kunnen terug gaan (X -> X-3) voor de controle van de aangifte 

en 7 jaar volgens de boekhoudkundige regels. 

Gegeven 2 

het concrete gegeven dat 

wordt meegedeeld. Als er 

veel gegevens zijn, kunnen 

ze in clusters worden 

vermeld. 

 Toegekende Rechten 

aantal betalingsrechten,  aantal zoogkoeienrechten 

 

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 operatoren van de primaire sector kunnen van een 

vrijstelling van de jaarlijkse heffing genieten in geval van zeer 

beperkte activiteit. Het FAVV moet dus de activiteiten kunnen 

inschatten. 

 

Gebruikt voor doel(en): Doel 1 

Bewaartermijn van de 

gegevens  

de periode waarin de 

gegevens zullen bewaard 

worden  

 7 jaar 

Verantwoording van de 

bewaartermijn  

Omwille van onze specifieke opdracht moeten wij tot 4 jaar 

kunnen terug gaan (X -> X-3) voor de controle van de aangifte 

en 7 jaar volgens de boekhoudkundige regels. 
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Gegeven 3 

het concrete gegeven dat 

wordt meegedeeld. Als er 

veel gegevens zijn, kunnen 

ze in clusters worden 

vermeld. 

Gegevens omtrent plantenpaspoortplichtige planten (PPPP) 

Onder de gegevens PPPP wordt verstaan: klantnummer, 

vestigingsnummer, naam landbouwer, lijst van de 

plantensoorten/geslachten. 

 

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 

Deze gegevens hebben we minimaal nodig om een juiste 

identificatie van de betrokkene mogelijk te maken zodat de 

taken in het kader van de wetgeving kunnen worden 

uitgeoefend voor de jusite betrokken persoon.  

Gebruikt voor doel(en): Doel 2 

Bewaartermijn van de 

gegevens  

de periode waarin de 

gegevens zullen worden 

bewaard 

 5 jaar  

Verantwoording van de 

bewaartermijn  

Een bewaartermijn wordt niet opgelegd in de Europese 

wetgeving. Operatoren moeten zelf gegevens gedurende 

minstens 3 jaar bewaren. 

Voor een Europese audit kan er tot 5 jaar worden teruggegaan 

en is het bijhouden van de gegevens voor 5 jaar noodzakelijk.  

 

 

Artikel 4: De categorieën van ontvangers en derden die mogelijks de gegevens  verkrijgen  

De gegevens kunnen meegedeeld worden aan volgende categorie(ën) van ontvangers: 

De volgende functies binnen het FAVV ontvangen de hogervermelde gegevens: 

1. Experten, administratief medewerkers en technisch medewerkers. De gegevens moeten 

kunnen geraadpleegd worden voor analyse van risico’s op het voorkomen van 

plaagorganismen (doel 2). 

2. Controleurs en inspecteurs. De gegevens moeten kunnen geraadpleegd worden om 

controles ter plaatse voor te bereiden (doel 2). 
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3. Medewerkers van de dienst Financiering (doel 1) 

4. IT-ers: de informatici van het FAVV voor softwareontwikkeling- en ondersteuning 

 

De gegevens meedelen aan derden 

De gegevens van het departement Landbouw en Visserij mogen niet aan derden (andere dan 

hierboven vermeld) worden bezorgd. Ook niet aan andere personeelsleden binnen FAVV. De 

gegevens mogen evenmin worden gebruikt voor andere doeleinden indien het doel niet is 

opgenomen in dit protocol.  

Indien er een mededeling van gegevens door FAVV aan derden gewenst is, dient hiervoor eerst het 

akkoord van het Departement Landbouw en Visserij gevraagd te worden. 

 

 

Artikel 5. Periodiciteit van de mededeling en de duur van de mededeling 

De gegevens voor doel 1 en 2 zullen jaarlijks opgevraagd worden. 

Dit protocol wordt aangevraagd voor onbepaalde duur en dit zolang de uitvoering van deze taken 

van FAVV van kracht blijven. Bij update van de wetgeving voor de gestelde doeleinden wordt deze 

aan het protocol toegevoegd.  

Artikel 6: Beveiligingsmaatregelen 

Het FAVV moet de data in zijn geheel behandelen alsof dit vertrouwelijke of persoonsgebonden 

gegevens zijn. Deze gegevens moeten dus ook conform de AVG regelgeving verwerkt worden. Het 

FAVV verbindt zich ertoe technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen voor de 

bescherming van de meegedeelde gegevens tegen elke ongeoorloofde of onrechtmatige 

verwerking, elk verlies of elke wijziging van de persoonsgegevens, alsook voor het vermijden of 

verkleinen van het risico op inbreuken, tegen accidenteel verlies of diefstal van gegevens, tegen 

wijzigingen, tegen ongeoorloofde toegang of misbruik en elk ander onrechtmatig gebruik van de 

persoonsgegevens.  

 

In het geval van een inbreuk op de beveiliging verbindt het FAVV zich ertoe het Departement 

Landbouw en Visserij onmiddellijk te verwittigen volgens de overeengekomen modaliteiten. 

 

Het Departement Landbouw en Visserij behaalde en onderhoudt het ISO 27001 

informatieveiligheidsbeheersysteem certificaat.  

Verder werden er volgende maatregelen getroffen ter beveiliging van de mededeling van de 

persoonsgegevens, vermeld in artikel 2: 

De gegevens zullen worden uitgewisseld via Zend TO (of Office 365 indien dit platform efficiënter 

zou blijken te zijn). Een uitwisselingsmethode zoals We Transfer maar dat verbonden is met de 

server van het Departement Landbouw en Visserij.  
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Artikel 7: Kwaliteit van de persoonsgegevens 

Zodra het FAVV één of meerdere foutieve, onnauwkeurige, onvolledige, ontbrekende, verouderde 

of overtollige gegevens in de persoonsgegevens, vermeld in artikel 3, vaststelt, meldt zij dat 

onmiddellijk aan het Departement Landbouw en Visserij via identificatie@lv.vlaanderen.be, dat na 

onderzoek van de voornoemde vaststellingen onmiddellijk de gepaste maatregelen treft.  

 

Artikel 8: Stopzetting gegevensdeling bij niet-naleving 

In afwijking van artikel 5, 2°, kan het departement Landbouw en Visserij dit protocol middels 

eenvoudige kennisgeving en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling eenzijdig beëindigen als 

het FAVV deze 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 FAVV engageert zich in het licht van artikel 33 van de algemene verordening 

gegevensbescherming om het departement Landbouw en Visserij onmiddellijk en ten laatste 

binnen de 48 uren op de hoogte te stellen van elk gegevenslek dat zich voordoet betreffende de 

meegedeelde gegevens en onmiddellijk gezamenlijk te overleggen teneinde 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 voorliggend protocol, zoals de finaliteit, proportionaliteit, frequentie, duurtijd enz. en in 

voorkomend geval van wijzigingen omtrent de verwerkers. 

Het contactpunt voor de melding voor FAVV is dpo@favv.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. 

Het FAVV maakt de privacyverklaring en het protocol bekend via deze website: 

http://www.favv.be/overhetfavv/machtigingenenprotocols/     

Het Departement Landbouw en Visserij maakt de privacyverklaring bekend via deze website: 

https://www.vlaanderen.be/landbouw/privacy . 

Het Departement Landbouw en Visserij  maakt het protocol bekend via deze website: 

https://lv.vlaanderen.be/nl/home/over-ons/departement-landbouw-en-

visserij/gegevensuitwisseling.  

 

mailto:identificatie@lv.vlaanderen.be
dpo@favv.be
mailto:bart.tollebeek@lv.vlaanderen.be
http://www.favv.be/overhetfavv/machtigingenenprotocols/
https://www.vlaanderen.be/landbouw/privacy
https://lv.vlaanderen.be/nl/home/over-ons/departement-landbouw-en-visserij/gegevensuitwisseling
https://lv.vlaanderen.be/nl/home/over-ons/departement-landbouw-en-visserij/gegevensuitwisseling
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Artikel 11 Toepasselijk recht  

Dit protocol wordt beheerst door het Belgisch recht. 

 

 

Artikel 12: Inwerkingtreding en opzegging 

Dit protocol treedt in werking in de maand volgend op de ondertekening van het protocol.  

Partijen kunnen dit protocol schriftelijk opzeggen mits inachtneming van een opzegtermijn van 

12 maanden. 

 

Opgemaakt te Brussel, op 17/12/2019 in evenveel exemplaren als er partijen zijn. 

 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Patricia De Clercq  

Secretaris-generaal van het Departement 

Landbouw en Visserij  

Herman Diricks 

Gedelegeerd bestuurder van het Federaal 

Agentschap voor de Veiligheid van de 

Voedselketen 
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