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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, Algemene 
Administratie van de Douane en Accijnzen en het Vlaams Gewest, 
Departement Landbouw en Visserij betreffende controleren van 

douaneaangiften, EORI en bio-controlecertificaten 
 

 
I. Advies van de Data Protection Officer (DPO) 
 

De DPO van de federale overheidsinstantie die houder is van de doorgegeven 
persoonsgegevens, heeft een advies uitgebracht:      Positief 
 
De DPO van de Vlaamse overheidsinstantie  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, Algemene Administratie van de Douane en 

Accijnzen, afgekort «AAD&A», ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen 

onder het nummer 0308.357.159, waarvan de kantoren gelegen zijn North Galaxy, 

Koning Albert-II laan 33, bus 37, 1030 Brussel en die vertegenwoordigd wordt door 

Hans D’Hondt, Voorzitter van het Directiecomité. 

 
 
En de volgende Vlaamse overheidsinstantie die de persoonsgegevens ontvangt die het 
voorwerp van dit protocol uitmaken:   
  

2. VLAAMS GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, bij delegatie, in de 

persoon van de leidend ambtenaar van het Departement Landbouw en Visserij 

(afgekort: Departement LV), 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, 
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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), 

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. 

 "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 

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 
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geautomatiseerde procédés, 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 Dienst Markt- CIR van de Afdeling Ondernemen en Ontwikkelen en de Dienst 

Controles van de afdeling Inkomenssteun (AIS) van het Departement LV van de 

Vlaamse Overheid staan in voor volgende taken: 

1) Controleren van douaneaangiften in kader van contingenten en restituties 

2) Controleren van het Europese identificatienummer van marktdeelnemers 

3) Controleren van de import van biologische goederen en het viseren van de 

bijhorende controlecertificaten. 

De wetgeving voor deze taken kan teruggevonden worden onder rubriek VII 

Rechtmatigheid.  

1. Een marktdeelnemer (invoerder – uitvoerder van goederen) in de EU, moet voor het 

verhandelen van deze goederen invoer- of uitvoercertificaten aanvragen. Samen met de 

aanvraag voor een certificaat dient de marktdeelnemer een zekerheid (waarborg) te 

stellen. Deze zekerheid dient om het correct gebruik van het certificaat ‘af te dwingen’.  

Om de zekerheid op deze certificaten te kunnen/mogen vrijgeven moet het Departement 

LV, voor de uitvoercertificaten, controleren of de aangegeven goederen het 

douanegebied van de Unie hebben verlaten en binnen welke termijn. Dit gegeven is 

geregistreerd in de PLDA databank.  

Daarnaast kan een marktdeelnemer ook restitutie(s) aanvragen bij het Departement LV. 

Daarom moet hetzelfde gegeven ook gecontroleerd worden voor een dossier in het kader 

van de uitvoerrestituties. Wanneer de goederen het douanegebied van de Unie niet 

verlaten hebben of te laat, dan hebben ze respectievelijk geen recht op restitutie of 

hebben ze recht op een verminderd bedrag aan restitutie. 

Om de echtheid te controleren van de voorgelegde douaneaangiften en de erop vermelde 

gegevens, dient het Departement LV deze te vergelijken met de gegevens in de PLDA-

databank. 
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Om daarnaast te kunnen deelnemen aan de contingenten moet de marktdeelnemer aan 

bepaalde voorwaarden beantwoorden. Eén van de bewijzen die ze moet voorleggen zijn 

door de douane geviseerde aangiften. Een marktdeelnemer dient, op het moment van de 

invoer of de uitvoer, deze aangiften in bij de douane via het PLDA-systeem. Om de 

echtheid en de gegevens te controleren van de aan het Departement LV voorgelegde 

aangiften, dienen deze vergeleken te worden met de digitaal ingevoerde gegevens in de 

PLDA-databank. 

2. Naast de aanvraag voor een certificaat moeten ook de invoer- en uitvoeraangiften 

worden ingediend bij het Departement LV. Op deze documenten staat steeds het EORI-

nummer vermeld. Dit EORI-nummer is het Europees toegekende identificatienummer van 

de marktdeelnemer. Controle van het EORI-nummer op de aanvraag van het certificaat en 

op de voorgelegde invoer- en uitvoeraangiften is noodzakelijk. 

3. Biologische producten die buiten de EU geproduceerd zijn, kunnen onder bepaalde 

voorwaarden geïmporteerd worden en in de EU in het vrij handelsverkeer gebracht 

worden. Enerzijds moet de productie in het derde land gecontroleerd en gecertificeerd 

worden door een door de Europese Commissie erkend controleorgaan. 

Anderzijds moet elke zending vergezeld zijn van een individueel controlecertificaat, dat 

garandeert dat de bijhorende producten geproduceerd en gecontroleerd zijn 

overeenkomstig voorschriften die gelijkwaardig zijn aan of in overeenstemming zijn met 

desbetreffende voorschriften in Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en 

de Raad van 30 mei 2018 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische 

producten. 

Dit controlecertificaat wordt in het derde land afgegeven door de desbetreffende 

controlerende autoriteit of het desbetreffende controleorgaan, vervolgens geviseerd door 

de desbetreffende bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de zending in de EU in het vrije 

verkeer wordt gebracht of wordt binnengebracht, en tenslotte aangevuld door het bedrijf 

dat de goederen fysiek in ontvangst neemt, ‘de eerste geadresseerde’. Het model van 

controlecertificaat en van het extract (van toepassing bij splitsen van zendingen/entrepot) 

zijn opgenomen in bijlage V en VI van verordening EU nr. 1235/2008. 

 “Verificatie van de zending”: de door de desbetreffende bevoegde autoriteit van de 

lidstaat in het kader van de officiële controles waarin is voorzien in Verordening (EG) 

nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad uitgevoerde verificatie om 

aan de hand van stelselmatige documentcontroles, willekeurige identiteitscontroles 

en, afhankelijk van de risicobeoordeling, eventueel fysieke controles na te gaan of 

is voldaan aan de vereisten van Verordening (EG) nr. 834/2007, van Verordening 

(EG) nr. 889/2008 en van de onderhavige verordening, alvorens de zending 

overeenkomstig artikel 13 van de onderhavige verordening in de Unie in het vrije 

verkeer wordt gebracht. 
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 „Desbetreffende autoriteiten van de lidstaten”: de door de lidstaat op grond van 

artikel 27, lid 1, van Verordening (EG) nr. 834/2007 aangewezen douaneautoriteit, 

autoriteit voor voedselveiligheid of andere autoriteit die verantwoordelijk is voor 

de verificatie van zendingen en het viseren van controlecertificaten. 

 

Sinds het begin van het in werking treden van verordening EU nr. 1235/2008 werd de taak 

van desbetreffende autoriteit uitgevoerd door de Algemene Administratie van de Douane 

en Accijnzen. 

Vanaf 19 oktober 2017 moeten controlecertificaten via het elektronische systeem, 

TRACES NT (TRAde Control and Expert System) verwerkt worden. Zowel het afgeven van 

het controlecertificaat in het derde land bij uitvoer, als het viseren bij invoer, moet 

sindsdien elektronisch gebeuren. 

Zowel de actoren in derde landen (erkende bio-controleorganen) als de actoren in de EU 

(importeurs en eerste geadresseerden) moeten gebruik maken van dat systeem. 

De verantwoordelijkheid van het (elektronisch) tekenen van de certificaten en het 

verifiëren van de biologische zendingen is volledig overgedragen aan de Gewestelijke 

Overheden. 

Enkel zendingen die vergezeld zijn van een geviseerd certificaat mogen in het vrije verkeer 

worden gebracht als biologische producten. 

Bovendien moet het nummer van het controlecertificaat aangeduid met code C644 in vak 

44 van de douaneaangifte worden weergegeven in de in artikel 158, lid 1, van Verordening 

(EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad ( 1 ) bedoelde douaneaangifte 

voor het vrije verkeer. 

De verificatie van de zending en het viseren van het controlecertificaat worden door de 

desbetreffende bevoegde autoriteit van de lidstaat uitgevoerd in de lidstaat waar de 

zending in de Unie in het vrije verkeer wordt gebracht. 

Er is in het controlecertificaat een vak voorzien, waar het referentienummer van de 

douaneaangifte moet ingevuld worden. 

De douaneaangifte en het bio-controlecertificaat zijn documenten die zo goed als 

gelijktijdig ter beschikking moeten zijn bij het binnenbrengen of in het vrije verkeer 

brengen van biologische goederen in de Unie. De informatie van de douaneaangiften is 

ter beschikking in de PLDA-databank. PLDA is de toepassing van FOD Financiën voor het 

elektronisch indienen en verwerken van douane- en accijnsaangiften. 

De AAD&A heeft toegang tot (al dan niet) de geviseerde certificaten van alle (potentieel 

biologische) zendingen die in een Belgisch douanekantoor worden aangeboden. 
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Desalniettemin hebben de Gewestelijke Overheden momenteel geen toegang tot de 

douaneaangiften (SAD = Single administrative document) in de PLDA-databank. 

Nochtans, bevat de douaneaangifte informatie die belangrijk en relevant is in het kader 

van de verificatie van de zending. Veel informatie is immers gelijk (of zou gelijk moeten 

zijn) en noodzakelijk om een dergelijke verificatie te kunnen doen, zoals: aangever, 

omschrijving producten, GN-code, type import, hoeveelheden, de specifieke bepalingen 

in vak 44 (code C644 bijv.), douanekantoor. Om deze informatie nu te kunnen verkrijgen, 

moet het Departement LV de documenten individueel opvragen bij de bedrijven zelf of 

bij de AAD&A. 

Om bovenstaande redenen vraagt het Departement LV toegang tot de volgende 

databanken van FOD Financiën: 

1. PLDA (= paperless douane en accijnzen) 

Er wordt een consultatie van de PLDA gevraagd door het Departement LV waarbij: 

a) op aanvraag (bepaalde) gegevens uit PLDA worden bezorgd aan het Departement 

LV voor een specifiek geval. 

b) de gegevens die het Departement LV krijgt van marktdeelnemers (hier invoerders 

of hun vertegenwoordigers voor het verkrijgen van contingenten, restituties of 

invoerders of hun vertegenwoordigers van bio-producten) kunnen geconsulteerd en 

gecontroleerd worden met de gegevens die hier omtrent in PLDA staan. 

Bv. Het door bovengenoemde firma’s voorgelegde exemplaar 3 van de aangifte 

vergelijken met de gegevens van de aangifte in PLDA. 

 

2. EORI (= Economic Operator Registration and Identification) 

De EORI databank omvat de registratie en de identificatie van al wie o.a. goederen in- 

en uitvoert (in of uit de Europese Unie). Deze identificatie gebeurt aan de hand van 

een EORI-nummer, dat een uniek identificatienummer is dat gekend is bij alle 

douanediensten in de EU. Indien de betrokkene al geregistreerd is bij de Kruispuntbank 

der Ondernemingen (de ‘KBO’), dan wordt het ondernemingsnummer (lees: BTW-

nummer) gebruikt als EORI-nummer. Indien er geen ondernemingsnummer ter 

beschikking is, dan neemt men het rijksregisternummer. 

Er wordt een consultatie van de EORI gevraagd door het Departement LV waarbij: 

a) op aanvraag (bepaalde) gegevens uit EORI worden bezorgd aan het Departement LV 

voor een specifiek geval. 



7 
 

b) de identificatiegegevens die het Departement LV krijgt van in- of uitvoerders kunnen 

geconsulteerd en gecontroleerd worden met de gegevens die hier omtrent in EORI 

staan  

 

De partijen wensen overeenkomstig artikel 20 van de wet van 18 juli 2018 betreffende de 

bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van 

persoonsgegevens een protocol te sluiten met betrekking tot de elektronische mededeling 

van persoonsgegevens. Dat protocol wordt bekendgemaakt op de website van beide 

partijen. 

 
 

V. Voorwerp van het protocol 
 
Dit protocol heeft als voorwerp het doorgeven van de in het onderstaande punt IX opgelijste 

gegevens van AAD&A naar het Departement LV in het kader van controle op douaneaangiften, 

EORI-gegevens en bio-controlecertificaten. 

 

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

 
1. Verwerkingsverantwoordelijken 

 
In het kader van de in dit protocol bedoelde gegevensdoorgifte treden de AAD&A en 

Departement LV op als afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijken, namelijk als organen die 

respectievelijk de doeleinden en de middelen van de verwerking van de desbetreffende 

persoonsgegevens bepalen.  

 
In het kader van de uitvoering van dit protocol zijn de verwerkingsverantwoordelijken in de zin 

van de algemene verordening gegevensbescherming: 

 

1. De Federale Overheidsdienst Financiën, met ondernemingsnummer 0308.357.159, 

gevestigd te 1030 Brussel, Koning Albert II-laan 33 bus 50. 

2. Vlaams Gewest, Departement Landbouw en Visserij met ondernemingsnummer 

0316.380.841, waarvan de kantoren gelegen zijn Koning Albert-II laan 35 bus 40, 1030 

Brussel. 

 

2. Data Protection Officer 
 

 
De Data Protection Officer van FOD Financiën is mevrouw Frédérique Malherbe (e-mail: 
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dataprotection@minfin.fed.be ); 

 

De Data Protection Officer van Departement LV is de  aangestelde functionaris voor 

gegevensbescherming (e-mail gegevensbescherming@lv.vlaanderen.be ). 

 

VII. Rechtmatigheid  
 
De door dit protocol georganiseerde verwerking is rechtmatig omdat deze verwerking « 

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 » (art. 6, 1, e) AVG). Deze wettelijke basis1 is de volgende voor de gestelde 
doeleinden:  
 

1) Controleren van de douaneaangiften in het kader van contingenten en restituties 
(doel 1) 

 Gedelegeerde verordening (EU) 2016/1237 van de Commissie van 18 mei 2016 tot 

aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad 

wat betreft de uitvoeringsbepalingen voor het stelsel van invoer- en uitvoercertificaten 

en tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en 

de Raad wat betreft de voorschriften inzake de vrijgave en de verbeurdverklaring van 

voor dergelijke certificaten gestelde zekerheden, tot wijziging van Verordeningen (EG) 

nr. 2535/2001, (EG) nr. 1342/2003, (EG) nr. 2336/2003, (EG) nr. 951/2006, (EG) nr. 

341/2007 en (EG) nr. 382/2008 van de Commissie en tot intrekking van Verordeningen 

(EG) nr. 2390/98, (EG) nr. 1345/2005, (EG) nr. 376/2008 en (EG) nr. 507/2008 van de 

Commissie, art. 5 (stelsel van in- en uitvoercertificaten) 

 

Douanewetboek : 

 Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 

9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie, art. 9  

 Gedelegeerde verordening (EU) 2015/2446 van de Commissie van 28 juli 2015 tot 

aanvulling van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de 

Raad met nadere regels betreffende een aantal bepalingen van het 

douanewetboek van de Unie, art. 3 tot 7 

 Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de Commissie van 24 november 2015 

houdende nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van 

Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot 

vaststelling van het douanewetboek van de Unie, art. 6 en 7 

                                                           
1 De memorie van toelichting van de voormelde wet van 30 juli 2018 preciseert dat onder "wettelijke grondslag" 

moet worden begrepen elke nationale of supranationale wettekst die een administratie kan opleggen om 
gegevens te verwerken om zijn missies te volbrengen in brede zin.    Zo wordt "wettelijke grondslag" niet 
gedefinieerd als een tekst die specifiek een gegevensverwerking of -overdracht voorschrijft, maar algemener een 
wettelijke bepaling die niet anders kan verwezenlijkt worden dan door gegevens te verwerken. . 
 

mailto:dataprotection@minfin.fed.be
mailto:gegevensbescherming@lv.vlaanderen.be
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Consultatie PLDA-databank : 

 Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1239, van de Commissie van 18 mei 2016 tot 

vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van 

het Europees Parlement en de Raad wat betreft het stelsel van invoer- en 

uitvoercertificaten, art. 14 (stelsel van in- en uitvoercertificaten) 

 Gedelegeerde Verordening (EU) 907/2014 van de Commissie van 11 maart 2014 

tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en 

de Raad wat betreft de betaalorganen en andere instanties, het financieel beheer, 

de goedkeuring van de rekeningen, de zekerheden en het gebruik van de euro, 

o.a. art. 24 (zekerheden) 

 Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de Commissie van 24 november 2015 

houdende nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van 

Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot 

vaststelling van het douanewetboek van de Unie, art. 334 (douanewetboek) 

 Verordening (EG) nr. 1301/2006 van de Commissie van 31 augustus 2006 

houdende gemeenschappelijke voorschriften voor het beheer van door middel 

van een stelsel van invoercertificaten beheerde invoertariefcontingenten voor 

landbouwproducten, art. 5 (invoertariefcontingenten) 

 
2) Controleren van het Europees identificatienummer van marktdeelnemer (EORI) 

(doel 2) 

 Gedelegeerde verordening (EU) 2016/1237 van de Commissie van 18 mei 2016 tot 

aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de 

Raad wat betreft de uitvoeringsbepalingen voor het stelsel van invoer- en 

uitvoercertificaten en tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad wat betreft de voorschriften inzake de vrijgave en 

de verbeurdverklaring van voor dergelijke certificaten gestelde zekerheden, tot 

wijziging van Verordeningen (EG) nr. 2535/2001, (EG) nr. 1342/2003, (EG) nr. 

2336/2003, (EG) nr. 951/2006, (EG) nr. 341/2007 en (EG) nr. 382/2008 van de 

Commissie en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 2390/98, (EG) nr. 

1345/2005, (EG) nr. 376/2008 en (EG) nr. 507/2008 van de Commissie, art. 5 

(stelsel van in- en uitvoercertificaten) 

 

Consultatie EORI-databank : 

 Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1239 van de Commissie van 18 mei 2016 tot 

vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van 

het Europees Parlement en de Raad wat betreft het stelsel van invoer- en 

uitvoercertificaten, art. 4 (stelsel van in- en uitvoercertificaten) 
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3) Het controleren van te importeren zendingen en het viseren van controlecertificaten 
in kader van biologische productiemethode (doel 3) (verifiëren via PLDA) 

 

 Basisverordening: verordening (EU) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 

inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot 

intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91 

 Uitvoeringsverordening: Verordening 889/2008 van de Commissie van 5 september 

2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 

834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van 

biologische producten 

 Controlecertificaten bio: verordening (EG) nr. 1235/2008 van de Commissie van 8 

december 2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 

834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit 

derde landen betreft 

 Besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende de biologische 

productie en de etikettering van biologische producten 

o Artikel 4 De bevoegde entiteit is bevoegd voor het controlesysteem, vermeld 
in artikel 27, 1, van Verordening 834/2007. 

 
VIII. Controle van het (de) doeleinde(n) met het oog op de doorgifte van de 

persoonsgegevens  
 

1) Het (de) doeleinde(n) waarvoor Departement LV de toegang vraagt tot de gegevens 
die het voorwerp van de verwerking uitmaken: 

Doel 1: Controleren van douaneaangiften in kader van aanvragen contingenten en 

restituties  

Controle op het correcte gebruik van de afgeleverde certificaten (voor AOO-dienst markt -

CIR zijn dit de in- en uitvoercertificaten) – controle van de voorgelegde bewijzen als 

voorwaarde om te mogen deelnemen aan een tariefcontingent – controle van recht op 

uitvoerrestituties. 

 

Doel 2: Controleren van het Europees identificatienummer van marktdeelnemer (EORI) 

Controle van het EORI-nummer op de certificaataanvraag en op de voorgelegde invoer- 

en uitvoeraangiften. 

• Departement LV - dienst Markt - CIR wenst de echtheid en de correctheid van het 

opgegeven EORI-nummer op de certificaataanvraag te controleren in de EORI-databank. 
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• Op basis van dit EORI-nummer kan het Departement LV nagaan dat de voorgelegde 

invoer- of uitvoeraangiften wel degelijk op naam van een welbepaalde marktdeelnemer 

staan. 

 

Doel 3: Viseren van controlecertificaten bio 

Verificatie van de biologische zendingen en controlecertificaten – controle van de 

voorgelegde bewijzen als voorwaarde om biologische producten te mogen invoeren. 

Het (bio)controlecertificaat (doel 3) en de douaneaangifte (doel 1) zijn twee documenten 

die parallel aan elkaar voorgelegd en gecontroleerd moeten worden (oa via aangifte in de 

PLDA databank). Beide documenten zijn ook rechtstreeks aan elkaar gelinkt. Op basis van 

beide documenten kan het Departement LV de informatie op juistheid controleren. 

 

 

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

 

AAD&A staat in voor de bescherming van de samenleving en de bevordering van de 

internationale handel door het beheer van de buitengrenzen en het verzekeren van de 

veiligheid van de logistieke keten. De gegevens worden verplicht ingegeven door degene 

die de douaneaangifte instuurt. 

 Ministerieel besluit van 22 juli 1998 betreffende de aangiften inzake douane en 
accijnzen 

 Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van 24 november 2015 van de Commissie 
houdende nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van Verordening 
(EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het 
douanewetboek van de Unie  

o Art. 7 Elektronisch systeem voor het EORI-nummer 

 

3)  Verenigbaarheidsanalyse of compatibiliteit 

De doeleinden van de verwerking van deze (persoons)gegevens door het Departement LV is 

verenigbaar met de doeleinden waarvoor AAD&A de gegevens oorspronkelijk heeft 

verzameld, gezien de doeleinden van de verwerking: 

Het controleren van douaneaangiften (doel 1) 

 De gevraagde gegevens zouden het Departement LV toelaten om de betrokken in- of 
uitvoerder, de goederen en de invoer-/uitvoerdata te identificeren. Om de echtheid te 
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controleren van de voorgelegde aangiften en de erop vermelde gegevens, moeten 
deze vergeleken worden met de gegevens in de PLDA-databank. Om aan de 
voorwaarden voor contingenten te voldoen, kan de marktdeelnemer redelijkerwijs 
verwachten dat de correctheid van de aangifte wordt nagekeken bij de 
overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor het registreren van de invoer- en 
uitvoeraangifte bij AAD&A.  

 

Het controleren van het Europees identificatienummer van marktdeelnemer (EORI) (doel2) 

 AAD&A is de overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor het toezicht op goederen 
die door een bepaalde marktdeelnemer worden ingevoerd of uitgevoerd in een land. 
Raadpleging van de identificatiegegevens van de marktdeelnemer die een 
certificaataanvraag heeft ingediend, laat toe om de marktdeelnemer eenduidig te 
identificeren. De marktdeelnemer kan dus redelijkerwijs verwachten dat de 
correctheid van de aangifte wordt nagekeken bij de overheidsinstelling die 
verantwoordelijk is voor het registreren van de invoer- en uitvoeraangifte nl bij 
AAD&A. 

 

Het viseren van controlecertificaten bio door Departement LV in kader van de biologische 

productiemethode (doel 3) 

 AAD&A is de overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de 

bepalingen van het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, 

betreffende de invoer van goederen die door een bepaalde marktdeelnemer worden 

ingevoerd en dit geldt ook voor biologische goederen. De marktdeelnemer kan dus 

redelijkerwijs verwachten dat de correctheid van de aangifte wordt nagekeken bij de 

overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor het registreren van de invoer- en 

uitvoeraangifte. 

 
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  
 

Gegeven 1 

 

Gegevenscategorie  Gegevens PLDA- databank 

 Identificatiegegevens van de 

invoerder/uitvoerder/aangever (naam firma, adres en 

BTW/EORI-nummer)  

 gebruikte vervoermiddelen 
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 land van bestemming of oorsprong 

 de GN-code (Goederencodelijsten volgens de 

Gecombineerde Nomenclatuur, GN) 

 de omschrijving van het in- of uitgevoerde product 

 de hoeveelheid 

 details i.v.m. de verpakking 

 andere bij de douane voorgelegde documenten (zoals 

het in- of uitvoercertificaat, de vervoersdocumenten, 

de factuur, ...) 

De noodzaak van die 

gegevens in het licht van 

het nagestreefde doeleinde 

motiveren 

(proportionaliteit)  

- vaststellen van het bewijs van het verlaten van het 

douanegebied van de Unie 

- controle van de voorgelegde bewijzen als voorwaarde om te 

mogen deelnemen aan een tariefcontingent.  

- controle van de coherentie met de biocontrolecertificaten  

 

Gebruikt voor de doel(en): 1 en 3 

Formaat van de 

doorgegeven gegevens 

(papier, digitaal, ...) 

Digitaal 

Bewaartermijn Gegevens worden enkel geraadpleegd ter controle en worden 

niet afgeladen of bewaard.  

Gegeven 2  

Gegevenscategorie  Gegevens EORI-databank 

Identificatiegegevens (naam, adres, EORI-nummer, BTW-

nummer) van de in- of uitvoerder (firma’s) en de bestemmeling 

van de landbouwproducten 

De noodzaak van die 

gegevens in het licht van 

het nagestreefde doeleinde 

motiveren 

(proportionaliteit)  

Het Departement LV moet zowel bij de ontvangst van de 
aanvraag van een certificaat als bij de ontvangst van bewijzen 
(invoer- en uitvoeraangiften) kunnen nagaan of het EORI-
nummer bestaat en aan de betreffende firma toebehoort.  
 

Gebruikt voor de doel(en): 2 en 3 

Formaat van de 

doorgegeven gegevens 

(papier, digitaal, ...) 

Digitaal 



14 
 

Bewaartermijn Bedoeling is dat de gegevens enkel worden geraadpleegd ter 

controle en niet afgeladen worden of bewaard.  

Gegeven 3  

Gegevenscategorie  Verificatie van de biologische zendingen en controlecertificaten 

– controle van de voorgelegde bewijzen als voorwaarde om 

biologische producten te mogen invoeren.  

Gegevens zoals vermeld in vak 4 van het controlecertificaat 

voor de invoer van biologisch geproduceerde producten in de 

europese unie. 

 Exporteur (naam, adres en opvraging enkel indien van 

toepassing)  

 Gegevens zoals vermeld in vak 9 van het controlecertificaat 

voor de invoer van biologisch geproduceerde producten in de 

europese unie. 

 Douanekantoor (naam, adres en kantoor-nummer)  

Gegevens zoals vermeld in vak 11 van het controlecertificaat 

voor de invoer van biologisch geproduceerde producten in de 

europese unie. 

 Importeur (naam, adres en EORI-nummer)  

Gegevens zoals vermeld in vak 12 van het controlecertificaat 

voor de invoer van biologisch geproduceerde producten in de 

europese unie. 

 Eerste geadresseerde  (naam, adres en EORI-nummer)  

 

Gegevens zoals vermeld in vak 13 van het controlecertificaat 

voor de invoer van biologisch geproduceerde producten in de 

europese unie. 

 GN-code 

 Handelsbenaming 

 

Gegevens zoals vermeld in vak 19 van het controlecertificaat 

voor de invoer van biologisch geproduceerde producten in de 

europese unie. 
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  Douane-entrepot 

 Actieve veredeling 

 Naam, adres en identificatienummer entrepot  

 Referentienummer douaneaangifte voor douane-

entrepot of actieve veredeling 

 

Gegevens zoals vermeld in vak 20 van het controlecertificaat 

voor de invoer van biologisch geproduceerde producten in de 

europese unie. 

 Verificatie van de zending en visering door de 

desbetreffende bevoegde autoriteit van de lidstaat 

(autoriteit en lidstaat) 

 Datum 

 Naam en handtekening van gemachtigde persoon 

 Stempel 

 

De noodzaak van die 

gegevens in het licht van 

het nagestreefde doeleinde 

motiveren 

(proportionaliteit)  

Het (bio)controlecertificaat en de douaneaangifte zijn twee 

documenten die parallel aan elkaar voorgelegd en 

gecontroleerd moeten worden (PLDA). Beide documenten 

zijn ook rechtstreeks aan elkaar gelinkt. Op basis van beide 

documenten kan het Departement LV de informatie op 

juistheid controleren. 

 

Formaat van de 

doorgegeven gegevens 

(papier, digitaal, ...) 

Digitaal 

Bewaartermijn Bedoeling is dat de gegevens enkel worden geraadpleegd ter 

controle en niet afgeladen worden of bewaard.  

 
 

X. Modaliteiten inzake de mededeling van de gegevens 
 
PLDA databank 

Toegang zal worden verleend aan de betrokkenen van het Departement LV via FEDIAM 

(Federaal Identity en Access Management) (FOD Beleid en Ondersteuning/SPF Stratégie et 

Appui – BOSA) . Na ondertekening van het protocol door de beide entiteiten zal de dienst 
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OEO – Ondersteuning Automatisatie aan de Gewesten een rol toekennen in PLDA om de 

consultatie van de in- en uitvoeraangiften mogelijk te maken. 

Departement LV zorgt voor toegangsrechten die zullen beheerd worden via de 

toegangsbeheerder van de Vlaamse Overheid. Die toegangsbeheerder moet bij BOSA 

gekend zijn. Toegang zal mogelijk zijn via een elektronische identiteitskaart of een token. 

EORI-databank 

Na ondertekening van het protocol door beide entiteiten zal de toegang worden verleend 

via een aparte webapplicatie waarbij de dienst OEO – Ondersteuning Automatisatie aan de 

Gewesten een rol zal toekennen. 

De toegangsrechten zelf zullen beheerd worden via de toegangsbeheerder van de AAD&A. Die 

toegangsbeheerder moet bij BOSA gekend zijn. De effectieve toegang bij het Departement LV 

zal mogelijk gemaakt worden via een elektronische identiteitskaart of een token. 

 

XI. Periodiciteit van de gegevensdoorgifte   
 
De periodiciteit van de gegevensdoorgifte zal op permanente basis zijn op basis van 

raadplegingen op het moment zelf. Er worden geen gegevens effectief overgemaakt voor Doel  

1 en 2.  

 

Deze periodiciteit is gerechtvaardigd door het feit dat het Departement LV moet kunnen 

controleren op korte tijdspanne en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. 

 

XII. Ontvangerscategorieën  
 
Het Departement LV zal de meegedeelde persoonsgegevens in het kader van de in het 

hierboven vermelde artikel 2 van dit protocol vooropgestelde finaliteiten verwerken binnen 

de diensten markt- CIR  en de dienst Controles. 

Enkel personen die omwille van hun functieprofiel deze informatie nodig hebben voor de 

uitvoering van hun werk, krijgen toegang tot de informatie. 

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

1. Administratief medewerkers van de dienst markt – CIR (Afdeling Ondernemen en 

ontwikkelen - AOO) en de dienst controles van het hoofdbestuur (Afdeling 

Inkomenssteun - AIS)  

De gegevens moeten kunnen geraadpleegd worden voor doel 1 t.e.m.3  

2. Controleurs van het Departement LV – Afdeling Inkomenssteun  

De gegevens moeten kunnen geraadpleegd worden voor doel 3 
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3. Informatici van het Departement LV voor softwareontwikkeling- en ondersteuning 
(doel 1 t.e.m.3) 

4. Personeelsleden van de dienst Interne Audit voor hun auditactiviteiten (doel 1 
t.e.m.3) 

 

XIII. Doorgifte aan derden 
Voor deze doeleinden worden geen gegevens door het Departement LV aan derden bezorgd 

buiten de verplichting om gegevens aan te leveren aan de EU.  

Indien er een mededeling van gegevens door het Departement LV aan derden gewenst is 

voor de uitvoering van de doelen in dit protocol, moet hiervoor eerst het akkoord van de 

AAD&A gevraagd worden. 

 
XIV. Verwerker  

 
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.  

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). 

In geval van problemen met de verwerker(s) verbindt 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. 

 

XV. 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 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. 
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Het Departement LV engageert zich in het licht van artikel 33 van de algemene verordening 

gegevensbescherming om AAD&A 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 de AAD&A is: databreach@minfin.fed.be  

Het contactpunt voor de melding voor het Departement LV is : 

gegevensbescherming@lv.vlaanderen.be  

 
XVI. Wettelijke beperkingen van toepassing op de rechten van de betrokkenen 

 

De gegevensverwerking(en) uitgevoerd door de overheidsinstantie die de gegevens ontvangt, 

naar aanleiding van de gegevensdoorgifte bedoeld in dit protocol, maakt (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.   

 

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://financien.belgium.be/nl/over_de_fod/privacy/ 

Het Departement LV maakt het protocol bekend via deze website:  

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

 
XVII. Vertrouwelijkheid 

 
Departement LV en de verwerkers garanderen de vertrouwelijkheid van de gegevens en de 

resultaten van de verwerking ervan in het kader van dit protocol.  

 

mailto:databreach@minfin.fed.be
mailto:gegevensbescherming@lv.vlaanderen.be
https://financien.belgium.be/nl/over_de_fod/privacy/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flv.vlaanderen.be%2Fnl%2Fhome%2Fover-ons%2Fdepartement-landbouw-en-visserij%2Fgegevensuitwisseling&data=04%7C01%7CKatlijn.DeCubber%40lv.vlaanderen.be%7Ccb932a69023f49f12bcf08d88a0ab520%7C8ba0947e3b4044eaa2432c2f5a2d5f92%7C0%7C0%7C637411126670090774%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gIOmSdEbKyZVUE56mz0YhxP%2FuieT2H3t7tk%2B0BVMYvI%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flv.vlaanderen.be%2Fnl%2Fhome%2Fover-ons%2Fdepartement-landbouw-en-visserij%2Fgegevensuitwisseling&data=04%7C01%7CKatlijn.DeCubber%40lv.vlaanderen.be%7Ccb932a69023f49f12bcf08d88a0ab520%7C8ba0947e3b4044eaa2432c2f5a2d5f92%7C0%7C0%7C637411126670090774%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gIOmSdEbKyZVUE56mz0YhxP%2FuieT2H3t7tk%2B0BVMYvI%3D&reserved=0
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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,  

 niet verspreid, noch gekopieerd zullen worden 

 

Departement LV en alle personen aan wie 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 Departement LV en de verwerkers kennis moeten 

nemen in het kader van dit protocol, alle documenten die aan Departement LV toevertrouwd 

worden en alle vergaderingen waaraan Departement LV deelneemt, zijn strikt vertrouwelijk.    

 

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.  

 

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 Departement LV.   

 
XVIII. 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.   
  
AAD&A en het Departement LV 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.  
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XIX. 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.  
 

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. 

De FOD Financiën, AAD&A mag, indien hij dat verantwoord acht, zonder voorafgaande 
ingebrekestelling, de doorgifte van de in dit protocol bedoelde gegevens opschorten.  
 

XX. Duur van het protocol en inwerkingtreding 
 
Dit protocol treedt in werking op de datum van ondertekening en wordt gesloten voor 

onbepaalde duur. 

 

 

 

 
Opgemaakt in Brussel, op ... 
 

  
Voor FOD Financiën,  
 
 
 
 
 
 
De vertegenwoordiger, 
 
Hans D’Hondt 
Voorzitter van het Directiecomité  
  
 

  
 Voor Departement LV 
 
 
 
 
 
 
 De vertegenwoordiger, 
 
 Patricia De Clercq 

Secretaris-generaal van het 

Departement Landbouw en Visserij 
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