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Met de gegevens die worden ingevuld in de verzamelaanvraag wordt omzichtig omgesprongen. Als het
om gegevens gaat die een persoon kunnen identificeren, kunnen deze slechts onder bepaalde
voorwaarden bekend worden gemaakt en worden uitgewisseld met derden. Vanaf 2018 is ook het
Departement Landbouw en Visserij onderworpen aan de nieuwe Europese regelgeving omtrent
gegevensbescherming. Daarnaast heeft het Departement Landbouw en Visserij verplichtingen naar
Europese instanties voor het aanleveren van gegevens.

1 DOELEINDEN VAN DE VERWERKING
Het Departement Landbouw en Visserij verwerkt uw persoonsgegevens enkel om de reglementaire
opdrachten van het Departement Landbouw en Visserij te realiseren. Zie hiervoor onze
privacyverklaring op https://lv.vlaanderen.be/nl/home/gegevensbescherming/privacy
De gegevens uit verzamelaanvraag zullen ook gebruikt worden in het kader van het rampenfonds, de
brede weersverzekering of kunnen door andere interne diensten van het departement worden gebruikt
voor andere interne processen, onderzoek en het opmaken van het beleid. In het kader van
administratieve vereenvoudiging is het de bedoeling om dezelfde gegevens bij de klant maar één keer
op te vragen en intern en waar toegelaten extern zoveel mogelijk uit te wisselen.

2 GEGEVENS DOORGEVEN AAN DERDEN
2.1 NIET-PERSOONSGEBONDEN GEGEVENS
In het kader van openbaarheid van bestuur kunnen niet-persoonsgebonden gegevens (oppervlakte, teelt,
bijkomende bestemmingen, aantal bedrijven per gemeente/provincie) vrij door derden worden
opgevraagd. Ook gegevens van rechtspersonen mogen vrij worden uitgewisseld.
Landbouwgebruikspercelen worden ter beschikking gesteld op Geopunt via het Agentschap Informatie
Vlaanderen (AIV). Niet-persoonsgebonden gegevens zullen meer actief worden ontsloten en ter
beschikking worden gesteld. Openbare grafische gegevens kunnen worden geraadpleegd via volgende
link: https://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/publicaties-cijfers/open-geodata

2.2 PERSOONSGEBONDEN GEGEVENS
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend meegedeeld aan derden om te voldoen aan wettelijke
verplichtingen, in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. Dit
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alles om de gegevens niet opnieuw bij de betrokkene op te vragen. In datzelfde kader worden ook met
andere overheidsinstellingen gegevens onderling uitgewisseld. Daarvoor werden in het verleden
machtigingen verleend door de Vlaamse Toezichtcommissie. Sinds 2018 moeten er protocollen worden
opgemaakt tussen de overheidsinstanties.
De meest recente informatie over gegevensuitwisseling en de lijst met machtigingen en protocollen
kunnen steeds worden geraadpleegd op de webpagina ‘Gegevensbescherming’.
(www.vlaanderen.be/landbouw/gegevensuitwisseling) onder het tabblad ‘Gegevens doorgeven aan
derden’.
De persoonsgegevens die in de Landbouw en Visserij-databanken worden bijgehouden, kunnen worden
doorgestuurd aan het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF), dat op zijn beurt deze gegevens
kan doorsturen aan de bevoegde instanties van andere Lidstaten van de Europese Unie in naleving van
de privacy-reglementering (Verordening (EU) nr. 2016/679, Wet van 30 juli 2018 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, decreet
van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer en Verordening (EG) nr.
45/2001).
Ter controle en aanvulling van de aangiftes kunnen gegevens worden opgevraagd bij derden.
 In het kader van de administratieve vereenvoudiging is het Departement Landbouw en Visserij
gemachtigd om bepaalde persoonsgegevens rechtstreeks op te vragen bij andere (Federale of
Vlaamse) overheidsdiensten. De lijst van uitwisselingen is terug te vinden op de webpagina
‘Gegevensbescherming’ onder het tabblad ‘Gegevens opvragen bij derden’;
 Bij andere landbouwers voor het oplossen van tegenstrijdige aangiftes;
 Bij andere landbouwers in het kader van het Besluit van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2010
houdende de vaststelling van algemene maatregelen voor de co-existentie van genetisch
gemodificeerde gewassen met conventionele gewassen en biologische gewassen.
Ter verificatie en uitbetaling van de dossiers zijn er uitwisselingen met het betaalorgaan van Wallonië.

3 BEKENDMAKING UITBETAALDE STEUN
Elke lidstaat is volgens verordening (EG) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17
december 2013 art 111 verplicht de uitbetaalde steun van het voorbije begrotingsjaar bekend te maken.
Deze verplichting geldt zowel voor natuurlijke als rechtspersonen. De gegevens zullen worden
gepubliceerd op de website van BELPA en moeten twee jaar ter beschikking blijven.
Volgende gegevens moeten worden bekend gemaakt: de voornaam en familienaam van de natuurlijke
persoon, de officiële naam van de rechtspersoon met eigen rechtspersoonlijkheid of de volledige naam
van de vereniging; de gemeente en de postcode van de begunstigde; de omvang van de betaling en het
type en omschrijving van de gefinancierde maatregelen.
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4 BEKENDMAKING BIOLOGISCHE MARKTDEELNEMERS
Elke lidstaat maakt volgens verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 en Verordening
(EG) nr. 889/2008 van de Commissie van 5 september 2008 inzake de biologische productie en de
etikettering van biologische producten en onder de voorwaarden van Verordening (EU) 2016/679 van
het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 op passende wijze de lijsten van de biologische
marktdeelnemers en de respectievelijke certificaten publiek, waaronder publicatie op het internet. Deze
lijsten en certificaten worden gepubliceerd op de website van het Departement Landbouw en Visserij,
zie: https://lv.vlaanderen.be/nl/bio/bedrijven-onder-controle). Deze lijsten worden maandelijks
geupdate.
Kunstmatige creatie van voordelen
Iedere vorm van bedrijfsorganisatie of aangifte die artificieel opgezet wordt met het oog op het veilig stellen van
steunbetalingen of het verkrijgen van meer betalingen, evenals het ontlopen van verplichtingen zoals vergroening,
randvoorwaarden,… wordt beschouwd als ‘het kunstmatig creëren van voorwaarden om een voordeel te verkrijgen’ conform
artikel 60 van verordening (EU) nr. 1306/2013. Deze beoordeling zal over campagnes heen gebeuren en kan aanleiding geven tot
correctieve acties.
Disclaimer
Het Vlaams Gewest heeft deze fiches met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld op basis van de meest actuele
beschikbare informatie. Het Vlaams Gewest kan evenwel geen enkele garantie geven omtrent de juistheid of de volledigheid
van de informatie in deze fiches. U mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een
equivalent daarvan beschouwen. Het Vlaams Gewest/de Vlaamse Gemeenschap kan niet verantwoordelijk worden gesteld
voor schade die u zou ondervinden door het gebruik van de informatie die in deze fiches/website is opgenomen.
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