
 

1 
 

Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de 
wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met 

betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens,  
tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en het Departement Landbouw 

en Visserij (Vlaams Gewest) betreffende haar wettelijke taken, zijnde verplichte 
controle van de gebruiker en bevraging  bij de landbouwperceelsregistratie, 

advisering omgevingsvergunning op het perceel, toekenning van 
investeringssubsidies op het perceel en subsidiebeheer voor aanplant van 

boslandbouwsysteem 
 
PIM2021-601 
 

I. Advies van de Data Protection Officer (DPO) 
 
1. De DPO van de federale overheidsinstantie die houder is van de doorgegeven 

persoonsgegevens, heeft een advies uitgebracht:      Positief.        
 
2. De DPO van het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Gewest voor wie de 

doorgegeven persoonsgegevens bestemd zijn, heeft een advies uitgebracht:      Positief.       
 
II. Identificatie van de bij de gegevensuitwisseling betrokken federale 

overheidsinstantie(s) of private organisatie 
 
Dit protocol wordt opgemaakt tussen de federale overheidsinstantie die de 
persoonsgegevens doorgeeft die het voorwerp van dit protocol uitmaken: 
 

1. De Federale Overheidsdienst Financiën, afgekort FOD Financiën , ingeschreven in de 
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0308.357.159, waarvan de 
kantoren gelegen zijn aan de Koning Albert II-laan 33 bus 50, 1030 Brussel, en die 
vertegenwoordigd wordt door  

 
En de volgende overheidsinstantie of private organisatie die de persoonsgegevens ontvangt 
die het voorwerp van dit protocol uitmaken: 
 

2. Het Vlaams Gewest, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, bij delegatie, in 
de persoon van de leidend ambtenaar van het Departement Landbouw en Visserij, 
mevr. ir. 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, afgekort het Departement LV  
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De partijen zijn het volgende overeengekomen: 
 

III. Definities 
 
Overeenkomstig artikel 4 van de 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 (algemene verordening gegevensbescherming of 
AVG), wordt, in het kader van dit protocol, verstaan onder: 

- "ontvanger": de natuurlijke persoon of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst 
of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens 
worden verstrekt. 
Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een 
bijzonder onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijke recht, gelden 
echter niet als ontvangers; de verwerking van die gegevens door die 
overheidsinstanties strookt met de gegevensbeschermingsregels die op het 
betreffende verwerkingsdoel van toepassing zijn.1 

- "persoonsgegevens": alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare 
natuurlijke persoon.  Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon 
die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een 
identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online 
identificator, of van één of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, 
fysiologische genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van 
die natuurlijke persoon. 

- "verwerkingsverantwoordelijke": de natuurlijke persoon of rechtspersoon, de 
overheidsinstantie, de dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met 
anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking vaststelt. Wanneer de 
doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het 
lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de 
verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen. 

- "verwerker": de natuurlijke persoon of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst 
of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke 
persoonsgegevens verwerkt. 

- "derde": een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst 
of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de 

                                                           
1 Hieraan moet worden toegevoegd, zoals uiteengezet in de memorie van toelichting van de voormelde wet 
van 30 juli 2018, dat de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de overheden bedoeld in ondertitel 3 van titel 3 
van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, geen ontvangers zijn, in de zin 
van de definitie van de Verordening.  De inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de overheden bedoeld in 
ondertitel 3 van titel 3 zijn dan ook uitgesloten van de vermelding in het protocol. 
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verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder 
rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd 
zijn om de persoonsgegevens te verwerken. 

- "verwerking": een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot 
persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via 
geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, 
opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door 
middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, 
aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. 

In het kader van de toepassing van dit protocol wordt bovendien verstaan onder: 

- "doeleinde": doel waarvoor de gegevens verwerkt worden. 
 

IV. Context 
 
De FOD Financiën heeft uiteenlopende opdrachten in fiscale, financiële, patrimoniale en 
andere domeinen. Zo staat de FOD Financiën met name in voor het heffen van de belastingen, 
het verzekeren van het evenwicht van de thesaurie van de staat en het schuldbeheer, en het 
beheren van de patrimoniumdocumentatie. 
 
Binnen de FOD Financiën heeft de Algemene Administratie van Patrimoniumdocumentatie 
(AAPD) als missie om de organisatie, het beheer en de coördinatie van het  verzamelen, delen 
en uitwisselen van patrimoniuminformatie te verzekeren. Dit laatste wordt opgevat als alle 
geografische of kadastrale en persoonlijke informatie, evenals de juridische en feitelijke 
informatie die hierop betrekking heeft. 
 
Het Departement LV is de bevoegde instantie voor de identificatie en registratie in het 
Geïntegreerd Beheers- en Controlesysteem (GBCS) 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 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, artikel 2, §1). 

Voorts heeft het Departement LV bevoegdheden inzake advisering en het toekennen van 
subsisies inzake landbouw en visserij. 
 
De gegevens uit de kadastrale legger spelen hierbij een belangrijke rol in het kader van de 
volgende activiteiten: 

- Verplichte controle van de gebruiker bij de landbouwperceelsregistratie; 
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- Bevraging landbouwperceelsregistratie door de eigenaar; 
- Advisering omgevingsvergunning op het perceel; 
- Toekenning van investeringssubsidies op het perceel; 
- Subsidiebeheer voor aanplant van boslandbouwsysteem. 

 

V. Voorwerp van het protocol 
 
Dit protocol heeft als voorwerp het doorgeven van de in het onderstaande punt IX opgelijste 
gegevens van de FOD Financiën naar het Departement LV in het kader van de doeleinden 
opgelijst onder punt VIII. 1). 

Gezien beide partijen een perceelsafbakening conform hun eigen werking hanteren zijn de 
eigenschappen van het perceel zoals registratie, houders, rechten, aard, oppervlakte en 
ligging in relatie met deze ruimtelijke afbakening. Dat betekent dat de oppervlakte enerzijds 
een landbouwgebruiksoppervlakte en anderzijds een kadastrale oppervlakte kan zijn. Het 
Departement bakent landbouwgebruikspercelen af op basis van de jaarlijkse perceelsaangifte 

de FOD Financiën bakent de percelen af op basis van de 
eigendomsrechten.   

Daarnaast is het departement LV voor zijn werking ook afhankelijk van de wijze van derde om 
de betreffende ruimte te duiden. Deze duiding verloopt onder andere via de gestelde 
perceelsafbakeningen, maar kan evengoed verlopen via een schets met één of andere 
ruimtelijke context. 

 

VI. Identificatie van de verwerkingsverantwoordelijken en Data Protection Officer 
(DPO)  

 
1.  

 

 
 

1. De FOD Financiën, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder 
het nummer 0308.357.159, met kantoren gevestigd aan de Koning Albert II-laan 33 bus 
50 in 1030 Brussel. 

2. Het Departement LV, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder 
het nummer BE 0316.380.841, waarvan de administratieve zetel zich bevindt te Koning 
Albert II laan 35 bus 40, 1030 Brussel. 
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2.  
 

 
 

 
 

VII. Rechtmatigheid  
 

a) Rechtmatigheid in hoofde van de FOD Financiën 
 

De AAPD deelt de gegevens mee in overeenstemming met artikel 6, 1. e) van de AVG. De 
gegevensverwerking 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 AAPD deelt de gevraagde patrimoniumgegevens mee op basis van artikel 504 Wetboek 
Inkomstenbelasting (WIB 92): 
 

het bijhouden van de kadastrale bescheiden volgens de regelen die de Koning bepaalt. 
Enkel de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie is ertoe gemachtigd, 
volgens de regels en de tarieven bepaald door de Koning, uittreksels of afschriften van de 
kadastrale bescheiden te vervaardigen en uit te reiken. 
Behoudens uitdrukkelijke toestemming van de Algemene Administratie van de 
Patrimoniumdocumentatie, is de nadruk van voormelde uittreksels of afschriften verboden, 

 
 
Artikel 337 Wetboek Inkomstenbelasting (WIB 92) bepaalt onder andere dat: 

 
De ambtenaren van de administratie belast met de vestiging, of deze belast met de inning en 
de invordering, van de inkomstenbelastingen en van de Algemene Administratie van de 
Patrimoniumdocumentatie oefenen hun ambt uit wanneer zij aan andere administratieve 
diensten van de Staat, daaronder begrepen de parketten en de griffies van de hoven en van 
alle rechtsmachten, en van de Gemeenschappen en Gewesten en aan de in artikel 329 
bedoelde openbare instellingen of inrichtingen, inlichtingen verstrekken welke voor die 
diensten, instellingen of inrichtingen nodig zijn voor de hun opgedragen uitvoering van 
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De ambtenaren van de algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie oefenen 
eveneens hun ambt uit wanneer zij inlichtingen, uittreksels of afschriften uit de kadastrale 

 
 
Het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende het aanleggen en bijhouden van de 
kadastrale documentatie en tot vaststelling van de modaliteiten voor het afleveren van 
kadastrale uittreksels bepaalt de voorwaarden waaronder de AAPD kadastrale documentatie 
aflevert. Artikel 36, 8° van dit KB bepaalt dat de kadastrale documentatie ter beschikking kan 
worden gesteld om te worden gebruikt door een openbare overheid of een ministeriële 
ambtenaar in de zin van het Gerechtelijk Wetboek, wanneer de informatie noodzakelijk is om 
te kunnen voldoen aan een door de aanvrager nader te specificeren wettelijke of 
reglementaire verplichting en voor de vervulling van een taak van openbaar belang of die deel 
uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag. 
 
De AAPD geeft zo uitvoering aan de haar opgelegde taken en opdrachten, waaronder de 
mededeling van de kadastrale documentatie onder de bepaalde voorwaarden. 
 

b) Rechtmatigheid in hoofde van het Departement LV 
 
De door dit protocol georganiseerde verwerking is rechtmatig omdat deze verwerking 
noodzakelijk is 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 (art. 6, 1, e) AVG). 
 
Het in dit geval ingeroepen algemeen belang wordt gerechtvaardigd als volgt: 
 
Voor doel  1: Controle landbouwperceelsregistratie in de verzamelaanvraag voor de 
uitbetaling van de Europese en Vlaamse steunregeling: 
 
 Verordening (EU) Nr. 1306/2013 van 17 december 2013 van het Europees Parlement 

en de Raad 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. In het 
bijzonder artikel 67, 70 en 72: 
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 Besluit van 9 februari 2007 van de Vlaamse Regering houdende bepalingen tot 
inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en 
landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid. In het 
bijzonder artikel 2 en 5: 
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 Ministerieel besluit van 23 juni 2015 houdende vaststelling van de 
verzamelaanvraag en de nadere regels voor de gemeenschappelijke identificatie van 
percelen, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van 
het landbouwbeleid. In het bijzonder artikelen 5, 10 en 12: 
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Voor doel  2: Bevraging landbouwperceelsregistratie door de eigenaar: 
 
 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, in het bijzonder artikel 3/1 : 
 

 
Voor doel  3: Advisering natuur- en omgevingsdossiers: 
 
Als reglementaire basis gelden hier alle besluiten waarin het Departement LV wordt 
aangeduid als advies verlenende instantie.  
 
 Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot betreffende het 

geïntegreerde planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, 
planmilieueffectrapportage, ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere 
effectbeoordelingen (artikel 7 en bijlage): 
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 Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 
betreffende de omgevingsvergunning (artikel 35): 

 

Voor doel  4: Investeringssubsidies en waarborgsteun Vlaams Landbouwinvesteringsfonds: 
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 (EU) Verordening Nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 
december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees 
Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en tot intrekking van Verordening 
(EG) nr. 1698/2005 van de Raad, gewijzigd bij V. 1310/2013, V. 994/2014, V. 1378/2014, V. In 
het bijzonder artikel 45, Investeringen : 
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 Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 betreffende steun aan de 
investeringen en aan de overname in de landbouw. In het bijzonder artikel 4 en artikel 5 
(investeringen) en artikel 7 (VLIF als bevoegde instantie). 
 

 

 Besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2015 betreffende de taken, het 
beheer en de werkwijze van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds, in het bijzonder 
artikel 21 (waarborgadvies) : 
 

 Ministerieel besluit van 3 februari 2016 betreffende de taken, het beheer en de 
werkwijze van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds, in het bijzonder artikel 19 en 22 : 
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Voor doel 5: Subsidie voor aanplant van Boslandbouwsysteem (BLS): 
 
 (EU) Verordening Nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 

december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees 
Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en tot intrekking van Verordening 
(EG) nr. 1698/2005 van de Raad, gewijzigd bij V. 1310/2013, V. 994/2014, V. 1378/2014, V. In 
het bijzonder artikel 23, Invoering van boslandbouwsystemen: 
 

 
 Het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 10, 

§ 1, eerste lid, 1°, 5° en 6° en § 3: 
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 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. In 
het bijzonder artikel 4 en artikel 5, §2 : 
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VIII. Controle van het (de) doeleinde(n) met het oog op de doorgifte van de 

persoonsgegevens 
 

1) De doeleinden waarvoor het Departement LV de toegang vraagt tot de gegevens die 
het voorwerp van de verwerking uitmaken: 
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Doel  1: Controle landbouwperceelsregistratie in de verzamelaanvraag voor de uitbetaling 
van de Europese en Vlaamse steunregeling 

Het Departement LV heeft de wettelijke verplichting om de perceelsregistratie te organiseren 
via de erzamelaanvraag deze Verzamelaanvraag geeft de gebruiker (landbouwer die 
een gebruiksrecht bezit op zijn landbouwgebruiksgronden) zijn landbouwgebruikspercelen 
aan en identificeert zo deze waarvoor o.a. subsidies kunnen worden aangevraagd. Om de 
juistheid van hetgeen werd aangegeven in de verzamelaanvraag te verifiëren, en om de 
aangevraagde Europese (toegekend door het Gemeenschappelijk landbouwbeleid) of 
Vlaamse steun (plattelandsontwikkeling deel Europees, deel Vlaamse middelen) aan de 
rechtmatige gebruiker van het landbouwgebruiksperceel uit te betalen moeten daarom ook 
controles kunnen worden uitgevoerd naar de rechtmatigheid van het gebruik door degene die 
de verzamelaanvraag heeft ingediend zowel in het huidige jaar en soms ook in het verleden 
bij o.a. bezwaren of conficten. Zo worden er soms landbouwgebruikspercelen aangegeven 
door een landbouwer in de verzamelaanvraag zonder dat hij de nodige gebruiksrechten heeft 
om alzo premies of andere voordelen te bekomen. Een bevraging bij de houder(s) van de 
zakelijke eigendomsrechten van de betrokken landbouwgebruikspercelen geeft bij deze meer 
duidelijkheid of er een gebruiksrecht bestaat voor het betrokken kadastraal perceel en 
periode. Tevens een jarenlang gebruik als grasland of als bos kan het onroerend goed belasten 
en leiden tot schadevergoedingen bij onrechtmatig gebruik. Bij sommige van zulke bezwaren 
moet(en) de oorspronkelijke houder(s) van de zakelijke eigendomsrechten van het 
landbouwgebruiksperceel worden opgezocht. 

Naast de zakelijke rechten van het eigendom bevatten andere kadastrale gegevens intrinsieke 
elementen om de ruimtelijk overeenkomst van het kadastraal perceel met het 
landbouwgebruiksperceel te controleren, gezien de gestelde voorwaarden enkel op het 
betreffende kadastraal perceel geld. 

Doel  2: Bevraging landbouwperceelsregistratie door de eigenaar 
 
Eigenaars kunnen op eigen initiatief contact opnemen met het Departement LV om bepaalde 
zaken te vragen zoals: 

o zijn kadastraal perceel te laten blokkeren zodat niemand 
deze oppervlakte kan aangeven als landbouwgebruiksperceel in de verzamelaanvraag. 

o het 
landbouwgebruiksperceel op zijn kadastraal perceel in de huidige/voorbije campagnes. 

Hierbij moet geverifieerd worden of de aanvrager effectief ook eigenaar is van het kadastraal 
perceel voor het jaar dat hij zijn kadastraal perceel wil laten blokkeren als 
landbouwgebruiksperceel of de gegevens van de gebruiker opvraagt. Enkel de betrokken 
eigenaar kan een actie op zijn kadastraal perceel laten uitvoeren of de gebruiker van zijn 
kadastraal perceel in het betrokken jaar opvragen. Indien de aanvrager ook de gebruiker van 
zijn kadastraal perceel  van de vorige jaren wil kennen omdat hij merkt dat er in het huidige 
jaar een onterechte aangifte is gebeurd waarvan hij zelf niet van op de hoogte is, kan dit enkel 
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als hij ook in die betrokken jaren al de eigenaar was van het kadastraal perceel. In de 
wetgeving is geen beperking opgenomen op het te bevragen jaar. Bvb 
landbouwgebruikspercelen die 5 jaar ten onrechte worden aangegeven door een landbouwer 

Een eigenaar wenst vaak dat zijn kadastraal perceel 
Als dit ten onrechte is aangegeven daar een landbouwer die geen gebruiksrecht had op 
betrokken kadastraal perceel , mag de eigenaar opvragen wie zijn kadastraal perceel in de 
voorgaande jaren heeft aangegeven als landbouwgebruiksperceel om eventueel een 
schadevergoeding te vragen. De gebruiker van het landbouwgebruiksperceel wordt op de 
hoogte gebracht dat de eigenaar zijn identificatiegegevens heeft opgevraagd. 

Momenteel wordt voor het controleren van de eigenaarsgegevens nu officieel een document 
opgevraagd dat aantoont dat de betrokkene effectief de (mede)eigenaar is van het kadastraal 
perceel. Door het rechtstreeks raadplegen van de gegevens in het kadaster kan deze 
administratieve vereenvoudiging worden doorgevoerd voor zowel administratie als eigenaar. 
Naast de controle van de eigenaarsgegevens bevatten andere kadastrale gegevens intrinsiek 
elementen om de ruimtelijk overeenkomst van het kadastraal perceel met het 
landbouwgebruiksperceel te controleren, gezien de gestelde rechten enkel op zijn kadastraal 
perceel gelden. 

Doel  3: Advisering natuur- en omgevingsdossiers 

Het Departement LV heeft onder meer de opdracht om aanvragen voor 
omgevingsvergunningen, verkavelingsaanvragen, planologische en stedenbouwkundige 
attesten te adviseren, alsook ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) en 
milieueffectenrapporten (MER). 

In kader van die adviesbevoegdheid moet het Departement LV telkens de landbouwkundige 
aspecten onderzoeken. Bij de advisering zijn de zakelijke rechten van de kadasterpercelen 
belangrijk om te bepalen welke ontwikkelingspotentie landbouwbedrijven hebben en waar 
deze ontwikkelingsruimte precies gelegen is. Het is dus belangrijk om een zicht te krijgen op 
de zakelijke rechten van de kadasterpercelen en de recente evolutie ervan bij een te adviseren 
onderwerp, als ook om zicht te hebben op de rechten in de omgeving van de aanvraag. In het 
ruimtelijk beleid wordt ernaar gestreefd op de resterende open ruimte maximaal te vrijwaren 
en te optimaliseren. Het zoeken naar de geschikte locatie voor de vestiging en/of ontwikkeling 
van landbouwbedrijven maakt hier een belangrijk onderdeel van uit. 

Doel  4: Investeringssubsidies en waarborgsteun Vlaams Landbouwinvesteringsfonds 

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds behorende tot het Departement LV geeft onder meer 
investeringssteun aan investeringen op onroerende goederen (zoals bouw of renovatie stallen 
en loodsen). Het Departement LV heeft dan ook de plicht om na te gaan of de aanvrager van 
de steun wel degelijk de rechten bezit om de plannen ten uitvoer te brengen. 
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Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds behorende tot het Departement LV geeft 
waarborgsteun aan landbouwers. Eén van de elementen in het onderzoek om al dan niet 
waarborgsteun te verlenen, is kijken naar de activa die de aanvrager van de waarborg heeft. 

Via de bevraging van de zakelijke rechten van de kadasterpercelen uit de authentieke bron 
kan het Departement LV de aangeleverde informatie verifiëren bij de aanvraag van het dossier 
en bij controle van een dossier moet het Departement LV soms teruggaan naar een vorige 
houder van de zakelijke rechten van het eigendom na overdracht tijdens het dossier. 

Doel 5: Subsidie voor aanplant van Boslandbouwsysteem (BLS) 

De landbouwer kan steun krijgen voor de aanplant van een boslandbouwsysteem, waarbij de 
bomen verplicht tien jaar behouden moeten blijven. Voorwaarde is dat het 
landbouwgebruiksperceel waarop het BLS zal worden aangelegd verplicht in eigendom moet 
zijn van de aanvrager of er een toestemming moet zijn van de eigenaar dat er een BLS mag 
worden aangelegd. Nu worden de eigendomsakten telkens opgevraagd bij de landbouwer 
voor het betrokken landbouwgebruiksperceel per kadastrale perceel. Het opvragen van de 
huidige eigenaar is noodzakelijk om deze voorwaarde te controleren bij aanvraag, en bij 
controle kan na overdracht ook een vorige eigenaar bevraagd worden in het kader van deze 
dossiers. 

Naast de controle van de eigenaarsgegevens bevatten andere kadastrale gegevens intrinsiek 
elementen om de ruimtelijk overeenkomst van het kadastraal perceel met het 
landbouwgebruiksperceel te controleren, gezien de gestelde voorwaarden enkel op zijn 
kadastraal perceel gelden. 

Voor dit doel heeft de landbouwer ook een gebruiksrecht op het betreffende 
landbouwgebruiksperceel nodig, conform doel 1. De opvraging van het eigendomsrecht komt 
hier bijgevolg bovenop de controle van het gebruiksrecht. 

2) Het (de)doeleinde(n) waarvoor de FOD Financiën de gegevens die het voorwerp van 
de verwerking uitmaken, verzameld heeft: 

De kadastrale documentatie bestaat uit plannen die de configuratie en de grenzen van de 
percelen weergeven, uit een register van de percelen (« de legger ») die wordt opgemaakt per 
eigenaar in elke gemeente of afdeling van gemeente en uit andere documenten, waaronder 
die van de mutaties. 
  
De gegevens betreffende het goed omvatten onder meer het adres, de aard, de oppervlakte, 
het kadastraal inkomen en het bouwjaar. 
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1. Fiscale opdracht van de AAPD (artikelen 471, 472 en volgende van het Wetboek van 

inkomstenbelastingen) 
 
Er wordt aan elk perceel een inkomen toegekend dat als belastbare basis dient voor onder 
meer de onroerende voorheffing en de inkomstenbelastingen. Een kadastraal inkomen wordt 
per kadastraal perceel bepaald. Enkel de AAPD is bevoegd om dit inkomen te bepalen. 
 
De gegevens van de kadastrale bescheiden, en meer in het bijzonder het kadastraal inkomen, 
vormen refertes of criteria voor het toepassen van talrijke wettelijke en reglementaire 
bepalingen van burgerlijke of sociale aard (bijvoorbeeld: ruilverkaveling, onteigeningen 

 
 

2. Documentatieopdracht van de AAPD (artikel 504 van het Wetboek van 
inkomstenbelastingen) 

 
2.1. Technische opdracht: het bijhouden en bijwerken van de documentatie 

 
Een andere opdracht van de AAPD is het bijhouden en bijwerken van de documentatie 
(plannen, registers, beschrijvingen) van onroerende goederen. 
 

2.2. Meedelen van kadastergegevens en afleveren van uittreksels uit de kadastrale 
bescheiden 
 

De AAPD is als enige bevoegd om uittreksels of kopieën te vervaardigen van de kadastrale 
bescheiden. De kadastrale bescheiden worden bewaard op de zetels van de Gewestelijke 
Directies van het land.  De Directies leveren er de voormelde uittreksels of kopieën van af, 
mits het betalen van, bij Koninklijk besluit bepaalde, retributies vermeerderd met de 
verzendkosten. 
 
De partijen bevestigen dan ook dat de doeleinden waarvoor de gegevens doorgegeven 
worden, overeenkomstig dit protocol, compatibel zijn met de doeleinden waarvoor de 
gegevens aanvankelijk verzameld werden. 
 

IX. Categorieën van doorgegeven persoonsgegevens en hun formaat 
 
Volgende persoonsgegevens zullen met het oog op de uitvoering van de overeenkomst tussen 
de Partijen worden uitgewisseld: 

Gegeven 1 Kadastrale identificatie 



 

20 
 

Gegevenscategorie De identificatie van het kadasterperceel zoals gekend bij de 
AAPD en gevormd door de opeenvolging van volgende 
gegevens; 
- kadastrale afdeling; 
- de sectie; 
- het grondnummer; 
- het bisnummer; 
- het cijfer-exponent,  
- de letter-exponent en 
- het partitienummer. 

De noodzaak van die 
gegevens in het licht van 
het nagestreefde 
doeleinde motiveren 
(proportionaliteit) 

Voor doel 1 wordt dit gegeven gebruikt om het  kadastraal 
perceel te kunnen identificeren met het oog op de bevraging 
naar de houder van een zakelijk recht (zie artikel 5 BVR 9 
februari 2007). Onvolledige indentificatiegegevens worden 
voor dit doel aangevuld, zodoende de nodige bevraging kan 
gebeuren. 
 
Voor doel 2 wordt dit gegeven gebruikt om het  kadastraal 
perceel te kunnen identificeren met het oog op de bevraging 
naar de houder van het eigendomsrecht (zie artikel 3/1 
Decreet van 22 december 2006). Onvolledige 
indentificatiegegevens worden voor dit doel aangevuld, 
zodoende de nodige bevraging kan gebeuren. 
 
Voor doel 3 wordt dit gegeven gebruikt om het  kadastraal 
perceel te kunnen identificeren met het oog op de bevraging 
naar de houder van een zakelijk recht.  Voor de beoordeling 
van een goede ruimtelijke inpassing zijn ook alle kadastrale 
percelen van de aanvrager nodig, gezien andere eigendomen 
beter geschikt kunnen zijn (zie artikel 7 BVR 17 februari 2017 
en artikel 35 BVR tot uitvoering van het decreet van 25 april 
2014 betreffende de omgevingsvergunning). Onvolledige 
indentificatiegegevens worden voor dit doel aangevuld, 
zodoende de nodige bevraging kan gebeuren. 
 
Voor doel 4 wordt dit gegeven gebruikt om het  kadastraal 
perceel te kunnen identificeren met het oog op de bevraging 
naar houder van een zakelijk recht. Voor de beoordeling van 
de waarborg zijn ook alle kadastrale percelen van de 
aanvrager nodig. Onvolledige indentificatiegegevens worden 
voor dit doel aangevuld, zodoende de nodige bevraging kan 
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gebeuren (zie artikel 45 Verordening 1305/2013, artikels 4, 5 
en 7 BVR 19 december 2014, artikel  21 BVR 11 december 
2015 en artikels 19 en 22 MB van 3 februari 2016). 
 
Voor doel 5 wordt dit gegeven gebruikt om het  kadastraal 
perceel te kunnen identificeren met het oog op de bevraging 
naar de houder van een zakelijk recht (zie artikel 4 BVR 30 juli 
2014). Onvolledige indentificatiegegevens worden voor dit 
doel aangevuld, zodoende de nodige bevraging kan 
gebeuren.  

Formaat van de 
doorgegeven gegevens 
(papier, digitaal, ...)  

Digitaal. 

Gegeven 2 Aard van het kadastraal perceel 
Gegevenscategorie De aard van het perceel. 
De noodzaak van die 
gegevens in het licht van 
het nagestreefde 
doeleinde motiveren 
(proportionaliteit) 

Gezien het Departement LV voor de kadastrale identificatie 
(gegeven 1) afhankelijk is van verschillende bronnen is de 
kans groot dat het Departement LV verouderde gegevens, 
mislezingen, digitalisatiefouten in de werking incorporeert. 

De aard van het kadastraal perceel wordt hierbij gebruikt als 
een noodzakelijk kwaliteitscontrole om mogelijke fouten bij 
de bevraging van de kadastrale identificatie (gegeven 1) te 
vermijden. Deze kwaliteitscontrole is bijgevolg noodzakelijk 
bij elke bevraging. 

Formaat van de 
doorgegeven gegevens 
(papier, digitaal, ...)  

Digitaal. 

Gegeven 3 Oppervlakte van het kadastraal perceel 
Gegevenscategorie De oppervlakte van het kadastraal perceel uitgedrukt in een 

oppervlaktemaat (zowel het belastbaar gedeelte als het niet 
belastbaar gedeelte). 

De noodzaak van die 
gegevens in het licht van 
het nagestreefde 
doeleinde motiveren 
(proportionaliteit) 

Bij doel 4 wordt de oppervlakte van het kadastraal perceel 
gebruikt bij de dossierafhandeling. Dit enerzijds als een 
nodige verificatie van het eigendomsrecht bij 
investeringssteun, met name is de investeerder ook eigenaar 
van de betoelaagde investering (zie artikel 45 Verordening 
1305/2013, artikels 4, 5 en 7 BVR 19 december 2014). Dit 
anderzijds om de waarborg te controleren via de geschatte 
waarde per oppervlakte en de oppervlakte (zie artikel 22 MB 
van 23 juni 2015). 
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Gezien het Departement LV voor de kadastrale identificatie 
(gegeven 1) afhankelijk is van verschillende bronnen is de 
kans groot dat het Departement LV verouderde gegevens, 
mislezingen, digitalisatiefouten in de werking incorporeert. 
Gezien de registratie van landbouwgebruikspercelen en deze 
van de eigendomsrechten elk hun eigenheden hebben en ze 
dus niet noodzakelijk ruimtelijk overeenstemmen is de 
oppervlakte een noodzakelijke kwaliteitsparameter. De 
oppervlakte van het kadastraal perceel wordt hierbij gebruikt 
als een noodzakelijk kwaliteitscontrole om mogelijke fouten 
bij de bevraging van de kadastrale identificatie (gegeven 1) te 
vermijden. Deze kwaliteitscontrole is bijgevolg noodzakelijk 
bij elke bevraging. 

Formaat van de 
doorgegeven gegevens 
(papier, digitaal, ...)  

Digitaal. 

Gegeven 4 Identificatiegegevens van de houder zakelijk recht 
Gegevenscategorie Identificatiegegevens van de houders van het zakelijk recht/ 

de zakelijke rechten op een specifiek kadastraal perceel of 
een ermee verbonden onroerend goed: 

 Bij natuurlijke personen: INSZ-nummer 
  (= Rijksregister-2 of BIS-nummer) 

 Voor ondernemingen: Ondernemingsnummer 
De noodzaak van die 
gegevens in het licht van 
het nagestreefde 
doeleinde motiveren 
(proportionaliteit) 

Voor doel 1 zijn dit de minimale gegevens om een houder van 
een zakelijk recht te kunnen identificeren teneinde te kunnen 
oordelen of de aanvrager over het genotsrecht van het 
landbouwgebruiksperceel beschikt (zie artikel 5 BVR 9 
februari 2007). 
 
Voor doel 2 zijn dit de minimale gegevens om de eigenaar te 
kunnen identificeren teneinde te kunnen oordelen of de 
aanvrager over het eigendomsrecht van het 
landbouwgebruiksperceel beschikt (zie artikel 3/1 Decreet 
van 22 december 2006). 
 
Voor doel 3 zijn dit de minimale gegevens om een houder van 
een zakelijk recht te kunnen identificeren teneinde de 
aanvraag te kunnen adviseren op landbouwkundige 

                                                           
2 Beraadslaging RR nr 19/2016 van 13 april 2016 
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aspecten. Tevens dient dit veld als sleutel voor de bevraging 
van al zijn kadastrale percelen om de ruimtelijke 
inpasbaarheid van de aanvraag te kunnen adviseren (zie 
artikel 7 BVR 17 februari 2017 en artikel 35 BVR tot uitvoering 
van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning). 
 
Voor doel 4 zijn dit de minimale gegevens om een houder van 
een zakelijk recht te kunnen identificeren teneinde de 
investeringssteun te kunnen verlenen (zie artikel 45 
Verordening 1305/2013, artikels 4, 5 en 7 BVR 19 december 
2014). Tevens dient dit veld als sleutel voor de bevraging van 
al zijn kadastrale percelen om de waarborg rechtstreeks te 
kunnen controleren bij de authentieke bron. (zie artikel 21 
BVR 11 december 2015 en artikels 19 en 22 MB van 3 februari 
2016). 
 
Voor doel 5 zijn dit de minimale gegevens om een houder van 
een zakelijk recht te kunnen identificeren teneinde te kunnen 
oordelen of de aanvrager eigenaar is of om dat de eigenaar 
de aanvrager als pachter kent. Tevens moet dit 
landbouwgebruiksperceel ook voldoen aan de eisen gesteld 
onder doel 1 (zie artikel 4 BVR 30 juli 2014). 

Formaat van de 
doorgegeven gegevens 
(papier, digitaal, ...)  

Digitaal. 

Gegeven 5 Zakelijke rechten  
Gegevenscategorie De zakelijke rechten van de eigenaar/houder van het zakelijk 

recht, met inbegrip van 
- de aard van het zakelijk recht; 
- het proportioneel aandeel van de houder van het 
zakelijk recht in dat recht, 

De noodzaak van die 
gegevens in het licht van 
het nagestreefde 
doeleinde motiveren 
(proportionaliteit) 

Voor doel 1 is het zakelijk recht nodig om te kunnen oordelen 
of de aanvrager over het genotsrecht van het 
landbouwgebruiksperceel beschikt via de authentieke bron 
(zie artikel 5 BVR 9 februari 2007). 
 
Voor doel 2 is het eigendomsrecht nodig om te kunnen 
oordelen of de aanvrager over het eigendomsrecht van het 
landbouwgebruiksperceel beschikt via de authentieke bron 
(zie artikel 3/1 Decreet van 22 december 2006). 
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Voor doel 3 is het zakelijk recht nodig om de aanvraag te 
kunnen adviseren op landbouwkundige aspecten. Om bij 
deze advisering de ruimtelijke inpasbaarheid van de aanvraag 
te kunnen doen is kennis van de zakelijke rechten van al zijn 
kadastrale percelen noodzakelijk. Beide via de authentieke 
bron (zie artikel 7 BVR 17 februari 2017 en artikel 35 BVR tot 
uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning). 
 
Voor doel 4 is het zakelijk recht nodig om de 
investeringssteun te kunnen verlenen (zie artikel 45 
Verordening 1305/2013, artikels 4, 5 en 7 BVR 19 december 
2014). Om de waarborg te kunnen controleren is kennis van 
de zakelijke rechten van al zijn kadastrale percelen 
noodzakelijk (zie artikel 21 BVR 11 december 2015 en artikels 
19 en 22 MB van 3 februari 2016). Beide via de authentieke 
bron. 
 
Voor doel 5 is het eigendomsrecht nodig om te kunnen 
oordelen of de aanvrager eigenaar is of om dat de eigenaar 
de aanvrager als pachter kent. Tevens moet dit 
landbouwgebruiksperceel ook voldoen aan de eisen gesteld 
onder doel 1 (zie artikel 4 BVR 30 juli 2014). 

Formaat van de 
doorgegeven gegevens 
(papier, digitaal, ...)  

Digitaal. 

Gegeven 6 Kadastrale ligging van het perceel 
Gegevenscategorie De kadastrale ligging van een perceel voor zowel de 

bebouwde als de onbebouwde percelen zoals vermeld op de 
kadastrale legger.

De noodzaak van die 
gegevens in het licht van 
het nagestreefde 
doeleinde motiveren 
(proportionaliteit) 

Gezien het Departement LV voor de kadastrale identificatie 
(gegeven 1) afhankelijk is van verschillende bronnen is de 
kans groot dat het Departement LV verouderde, mislezingen, 
digitalisatiefouten in de werking incorporeert. 

Gezien de registratie van landbouwgebruikspercelen en deze 
van de eigendomsrechten elk hun eigenheden hebben en ze 
dus niet noodzakelijk ruimtelijk overeenstemmen is de 
ligging een noodzakelijke kwaliteitsparameter. 
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De ligging van het kadastraal perceel wordt hierbij gebruikt 
als een noodzakelijk kwaliteitscontrole om mogelijke fouten 
bij de bevraging van de kadastrale identificatie (gegeven 1) te 
vermijden en het geografisch toepassingsgebied te 
detecteren. Deze kwaliteitscontrole is bijgevolg noodzakelijk 
bij elke bevraging. 

Formaat van de 
doorgegeven gegevens 
(papier, digitaal, ...)  

Digitaal. 

Gegeven 7 De historiek inclusief mutaties van het kadastraal perceel 
Gegevenscategorie Vorige wijzigingen van zakelijke rechten, van vorm als van 

identificatie van het kadastraal perceel. 
De noodzaak van die 
gegevens in het licht van 
het nagestreefde 
doeleinde motiveren 
(proportionaliteit) 

Dit omdat kadastrale percelen wijzigingen kunnen ondergaan 
(splitsingen of overdracht van zakenrechten). Dit gegeven 
laat toe om de vorige eigendomstoestanden te bevragen na 
overdrachten of mutaties van het perceel en zijn nodig in het 
kader van de doelen 1 tot en met 5 bij nazicht/controle van 
dossiers. 

Formaat van de 
doorgegeven gegevens 
(papier, digitaal, ...)  

Digitaal. 

 
Indien er zich wijzigingen voordoen in de structuur van de meegedeelde gegevens, meldt de 
AAPD dit onmiddellijk aan het Departement LV. 
 
 
 

X. Termijn voor bewaring van de gegevens en verantwoording van de noodzaak van 
die termijn 

 
Het Departement LV bewaart de verkregen gegevens: 

- 15 jaar bij doel 1 voor controle, audit en bezwaren. Deze doelen zijn verbonden aan 
steunmaatregelen met een duurtijd van 5 jaar vermeerderd met 10 jaar 
verjaringstermijn conform de aangehaalde verordening Nr. 1305/2013, artikel 86, 
Verwerking en bescherming van persoonsgegevens en artikel 41 van de Vlaamse Codex 
Overheidsfinanciën van 29 maart 2019 (waarin wordt verwezen naar artikel 15 en 16 
van de Wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden 
voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de 
gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het 
Rekenhof). 
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- 20 jaar bij doel 4 en 5 voor controle, audit en bezwaren conform verordening Nr. 
1305/2013, artikel 86, Verwerking en bescherming van persoonsgegevens en artikel 
41 van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019. 

- 30 jaar bij doel 3 omdat het advies een wezenlijk onderdeel is van de vergunning 
waarbij de verjaringstermijn van 30 jaar voor zakelijke rechtsvorderingen bepaald in 
artikel 2262 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is. 

- Doel 2 is raadpleging waarvoor geen bewaartermijn vereist is. 
 

XI. Modaliteiten inzake de mededeling van de gegevens 
 
De in punt IX vernoemde gegevens worden door de AAPD, via de webservice consultimmo 
(voor de punctuele opvragingen) of via een SFTP-verbinding (voor de opvragingen in bulk), 
met tussenkomst van het agentschap Informatie Vlaanderen tot bij het online platform 
MAGDA gebracht. Het agentschap Informatie Vlaanderen neemt daarbij haar rol als Vlaamse 
dienstenintegrator waar in het kader van haar decretale opdracht. 
 
Het Departement LV is op basis van deze overeenkomst gemachtigd om toegang te hebben 
tot alle gegevens vernoemd in punt IX die door de AAPD wordt bijgehouden en via MAGDA 
worden ontsloten. 
 
Het Departement LV kan op basis van deze overeenkomst de patrimoniumgegevens met 
daaraan gekoppeld gegevens van personen/bedrijven gaan raadplegen. De gekoppelde 
unieke nummers over de titularissen van de zakelijke rechten komen ofwel uit het 
Rijksregister (natuurlijke personen) ofwel uit de kruispuntbank voor ondernemingen 
(rechtspersonen). 

Het Departement LV is via Beraadslaging RR nr 19/2016 van 13 april 2016 gemachtigd om het 
rijksregisternummer te gebruiken en om toegang te krijgen tot gegevens uit het Rijksregister.  

De gewenste webservice is op het ogenblik van de ondertekening van de overeenkomst reeds 
beschikbaar op het MAGDA-platform. 
 

XII. Periodiciteit van de gegevensdoorgifte 
 
De toegang tot de gegevens is permanent. Het Departement LV vraagt de gegevens op 
wanneer dat nodig wordt geacht voor het goed functioneren in het kader van haar missie. 
Voor de doelen 1 tot 5 is dit de dossierbehandeling. 
 

XIII. Ontvangerscategorieën 
 
Het Departement LV zal de meegedeelde persoonsgegevens in het kader van de in dit protocol 
vooropgestelde finaliteiten kunnen meedelen aan volgende categorieën van ontvangers: 
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 De dossierbehandelaars die de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van de 
specifieke dosiers bij de doelen 1 tot 5. In het kader van het 4-ogen principe zijn dit 2 
personen per dossier. 

 De informatici van het Departement LV voor softwareontwikkeling- en ondersteuning. De 
toegang tot MAGDA zal door een 3-tal mensen ontwikkeld worden en de ontsluiting naar 
doelen ook telkens een 3-tal mensen. 

 De personeelsleden van de dienst Interne Audit voor hun auditactiviteiten, ongeveer 6 
personen. 

 
XIV. Doorgifte aan derden  

Er worden geen gegevens doorgegeven aan derden met uitzondering van: 

 de betrokkene zelf, die toegang zal hebben tot de gegevens en 
 de personeelsleden van de inspectiediensten voor hun controleactiviteiten conform 

Artikel 57, Kennisgeving van de doorgifte van persoonsgegevens voor auditdoeleinden, 
van de Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad 
van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene 
begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 
1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 
1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot 
intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012: 

Artikel 57. Bij elke oproep in het kader van subsidies, aanbestedingen of prijzen die in 
direct beheer worden uitgevoerd, worden potentiële begunstigden, gegadigden, 
inschrijvers en deelnemers overeenkomstig Verordening (EG) nr. 45/2001 ervan in kennis 
gesteld dat, met het oog op de bescherming van de financiële belangen van de Unie, de 
persoonsgegevens aan interneauditdiensten, de Rekenkamer of het Europees Bureau voor 
fraudebestrijding (OLAF) en tussen ordonnateurs van de Commissie en de in artikel 69 van 
deze verordening genoemde uitvoerende agentschappen en de in artikelen 70 en 71 van 
deze verordening genoemde organen van de Unie kunnen worden doorgegeven.  

 

XV. Verwerker 
 
Het Departement LV vergewist zich ervan dat de verplichtingen die uit dit protocol 
voortvloeien, meegedeeld worden aan de eventuele verwerkers van de partijen, 
overeenkomstig artikel 28 van de AVG. 

Het Departement LV verbindt zich ertoe de naam van de verwerker(s) mee te delen die 
toegang zal (zullen) hebben tot de in dit protocol bedoelde gegevens.  Hetzelfde geldt in geval 
van verandering van de verwerker(s). 
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In geval van problemen met de verwerker(s) verbindt het Departement LV zich ertoe de 
nodige maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat de verwerking in overeenstemming is 
met de wetgeving inzake bescherming van de persoonsgegevens in het algemeen en met de 
AVG in het bijzonder. 
 

XVI. Veiligheid 
 
Overeenkomstig de artikelen 32 tot 34 van de AVG verbinden de partijen zich ertoe hun 
persoonsgegevens te beschermen tegen elke inbreuk op de veiligheid die, hetzij per ongeluk, 
hetzij onrechtmatig, leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde 
verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot de desbetreffende gegevens. 
 
Door de ondertekening van dit protocol bevestigt het Departement LV de passende  
technische en organisatorische maatregelen te hebben genomen en ervoor gezorgd te 
hebben dat de ICT-infrastructuren waarmee de bij de verwerking van de persoonsgegevens 
betrokken uitrustingen verbonden zijn, de vertrouwelijkheid en de integriteit van die 
persoonsgegevens garanderen. 
 
Het Departement LV behaalde en onderhoudt het ISO 27001 
informatieveiligheidsbeheersysteem certificaat sinds 2017. 
 
In geval van een veiligheidsincident verbindt het Departement LV zich ertoe onmiddellijk de 
FOD Financiën te verwittigen via het contactpunt bij de FOD Financiën : 
databreach@minfin.fed.be. 
 
De FOD Financiën heeft op elk ogenblik het recht om, om legitieme redenen, aan  het 
Departement LV te vragen om alle of een deel van de informatiedragers waarop het 
Departement LV de informatie van de FOD Financiën opgeslagen heeft, terug te bezorgen.  
Het Departement LV verbindt zich ertoe de opgevraagde dragers onmiddellijk te bezorgen 
zonder deze te kopiëren. 
 
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. 
 

XVII. Wettelijke beperkingen van toepassing op de rechten van de betrokkenen 
 
De gegevensverwerkingen uitgevoerd het Departement LV, naar aanleiding van de 
gegevensdoorgifte bedoeld in dit protocol, maken geenszins het voorwerp uit van wettelijke 
beperkingen die van toepassing zijn op de rechten van de betrokkenen. De betrokkenen 
beschikken dus ten volle over de rechten die de AVG hen verleent. 
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De partijen verbinden zich ertoe te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de 
uitoefening van de rechten van de betrokkene. 
 
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. 
 
FOD Financiën maakt het protocol bekend via deze website: 
https://finances.belgium.be/fr/node/485. 
 
Het Departement LV maakt het protocol bekend via deze website: 
https://lv.vlaanderen.be/nl/home/over-ons/departement-landbouw-en-
visserij/gegevensuitwisseling. 
 

XVIII. Vertrouwelijkheid 

Het Departement LV garandeert de vertrouwelijkheid van de gegevens en de resultaten van 
de verwerking ervan in het kader van dit protocol. 
 
Daaruit volgt dat deze gegevens en de verwerkingsresultaten: 

 enkel gebruikt zullen worden indien nodig en overeenkomstig de in dit protocol 
beschreven doeleinden, 

 niet langer bewaard zullen worden dan de voor de verwerking nodige bewaringsduur. 
 
Het Departement LV en alle personen aan wie het Departement LV gegevens meedeelt, zijn 
gebonden door het beroepsgeheim met betrekking tot de informatie die zij zouden hebben 
kunnen krijgen krachtens dit protocol. 
 
Alle informatie waarvan het personeel van het Departement LV en de verwerkers kennis 
moeten nemen in het kader van dit protocol, alle documenten die aan het Departement LV 
toevertrouwd worden en alle vergaderingen waaraan het Departement LV deelneemt, zijn 
strikt vertrouwelijk. 
 
Het Departement LV verbindt zich ertoe alle vertrouwelijke informatie, van welke aard ook, 
die meegedeeld zal worden of waarvan kennis genomen zal worden krachtens dit protocol, 
geheim te houden, zowel tijdens als na de verwerking. 
 
Het Departement LV staat ervoor garant dat zijn personeel en verwerker(s) die informatie 
vertrouwelijk behandelen en verbindt zich ertoe deze informatie niet aan derden mee te 
delen. Enkel de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taken, zullen 
meegedeeld worden aan het personeel en de verwerker(s) van de partner. 
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De personeelsleden van het Departement LV zijn gehouden aan een geheimhoudingsplicht via 

 
 

XIX. Intellectuele eigendom 
 
De FOD Financiën is authentieke bron van de gegevens. 

Bijgevolg verbindt het Departement LV zich ertoe om de bron van de gegevens als volgt te 
vermelden: 

 

XX. Gebruiksovereenkomsten 
 
Om de goede werking van het systeem te verzekeren, kan de FOD Financiën, indien nodig, 
gebruiksovereenkomsten uitvaardigen, die bij dit protocol bijgevoegd zullen worden. 
 
Deze gebruiksovereenkomsten zullen de wijze preciseren waarop de databanken van de FOD 
Financiën geraadpleegd mogen worden of de ICT-infrastructuur gebruikt moet worden 
teneinde eventuele technische problemen, een inadequaat gebruik van de gegevens en/of 
een eventuele overbelasting van het systeem te vermijden. 
 

XXI. Kosten en facturering 
 
Er worden geen kosten verbonden aan de gegevensuitwisseling in het kader van deze 
overeenkomst. 
 

en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest met betrekking tot de Coördinatiestructuur voor 
patrim
kosteloos toegang hebben tot patrimoniuminformatie. 
 
Het Departement LV valt onder het toepassingsgebied van dit artikel. 
 

XXII. Wijzigingen en evaluatie van het protocol 
 
Dit protocol mag enkel schriftelijk met het akkoord van de twee partijen gewijzigd worden. 
 
Indien de partijen het nodig achten, zal dit protocol herzien worden. 
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De partijen kunnen daarvoor bijkomende overlegvergaderingen organiseren in functie van de 
noodzakelijkheid en in functie van de behoeften en dringendheid aangegeven door één van 
beide partijen. 

Indien één van de partijen een wijziging van dit protocol wenst of indien dat nodig zou zijn 
door een nieuwe wetgeving of technische vooruitgang, kan er op elk moment een aanhangsel 
worden opgemaakt. Zodra dat aanhangsel is ondertekend, wordt het aan dit protocol 
toegevoegd en maakt het er integraal deel van uit. 

Alle aanpassingen zullen in werking treden vanaf de datum die in het aangepaste protocol 
vastgelegd zal worden. 
 

XXIII. Technische ondersteuning  Communicatie 
 
Voor de specifieke technische behoeften die voortvloeien uit het voorwerp van dit protocol  
kunnen de partijen de technische ondersteuning regelen via een SLA. 

 

XXIV. Geschillen en sancties 
 
In geval van toepassingsproblemen of bij overtreding van dit protocol verbinden de partijen 
zich ertoe overleg te plegen en samen te werken teneinde zo snel mogelijk tot een minnelijke 
schikking te komen. 
 
Het Departement LV is verantwoordelijk voor de schade die de FOD Financiën zou lijden als de 
partner zelf, de verwerker of de personeelsleden van de partner de verplichtingen in het kader 
van dit protocol niet zouden naleven. 
 
De FOD Financiën mag, indien hij dat verantwoord acht, zonder voorafgaande 
ingebrekestelling, de doorgifte van de in dit protocol bedoelde gegevens opschorten. 
 
Bij gebrek aan akkoord tussen de partijen en onverminderd andere wettelijke of regelgevende 
bepalingen, zijn uitsluitend de burgerlijke rechtscolleges van Brussel bevoegd om het geschil 
te beslechten. 

XXV. Opzegging 
 
Elke partij kan een einde maken aan dit protocol mits de betekening van een vooropzeg van 
twaalf maanden aan de andere partij per aangetekend schrijven. 
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XXVI. Duur van het protocol en inwerkingtreding 
 
Deze overeenkomst treedt in werking op de datum van de ondertekening ervan en wordt 
gesloten voor een onbepaalde duur. 

Opgemaakt te Brussel, via digitale ondertekening. 
  
Voor de FOD Financiën 
 
De Voorzitter van het Directiecomité,  
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Voor het Departement LV 
 
Secretaris-generaal , 
 
 
 
 
 
 
 
Patricia De Clercq 
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