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PROTOCOL LV/VLAM/DEF/2021/04 

VOOR DE ELEKTRONISCHE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN 

VLAM EN HET DEPARTEMENT LANDBOUW EN VISSERIJ 

 

25-11-2021 

Gelet op 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; 

 

Gelet op artikel 8 §1 van het Decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronisch bestuurlijke 
gegevensverkeer; 

 

Gelet op het advies van de betrokken functionarissen van gegevensbescherming dd. 23/11/2021 
en 25/11/2021; 

 

TUSSEN 

 

het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap, vertegenwoordigd door de 
leidende ambtenaar van Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) vzw, dhr. Filip 
Fontaine, Algemeen directeur, ingeschreven in het KBO met nummer 0454.423.323 waarvan de 
administratieve zetel zich bevindt te Koning Albert II laan 35, bus 50 - 1030 Brussel, 

hierna: “VLAM”; 

 

EN 

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, 

hierna: “het Departement LV”; 

 

VLAM en het Departement LV worden hieronder ook wel afzonderlijk aangeduid als een “partij” of 
gezamenlijk als de “partijen”; 

 

NA TE HEBBEN UITEENGEZET 
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A. De volgende zaken beschrijven de opdracht(en) van VLAM en/of betogen de rechtmatigheid 
van de gevraagde (persoons)gegevens: 

VLAM wenst te onderzoeken voor twee promotiefondsen of het in de hedendaagse 
economische realiteit nog steeds over voldoende gegevens beschikt om accuraat de inning 
van de bijdragen conform het ‘bijdragebesluit’ (BVR 04.02.97) te doen, taak dewelke door 
dat besluit aan VLAM is opgedragen. Indien dat het geval niet blijkt te zijn zal op basis van 
dezelfde gegevens kunnen ingeschat worden welke wijziging aan het bijdragebesluit nodig 
is om de taak wél accuraat te kunnen uitvoeren enerzijds en normaliter zullen deze 
gegevens dan ook kunnen toelaten die vernieuwde inning volgens het gewijzigd 
bijdragebesluit uit te voeren anderzijds. Zelfs indien de conclusie is dat de taak van VLAM 
op heden nog altijd kan uitgevoerd worden met de gegevens die voor deze aanvraag reeds 
ter beschikking waren, is het nuttig en nodig de op heden gevraagde bijkomende gegevens 
voor de toekomst te blijven ontvangen, omdat deze vraag zich voor de betrokken 
promotiefondsen jaarlijks zal blijven stellen zonder wijziging aan het huidig 
bijdragebesluit. 

Vandaag worden er reeds gegevens uitgewisseld tussen de beide partijen in het kader van 
de volgende machtigingen: 

VTC nr. 01/2017 (vervangt VTC. Nr.08/2011) 
VTC nr. 09/2012 
VTC nr. 39/2013 

Hiernaast worden er nieuwe lijsten gevraagd voor de visserij, groenten of klein-/zachtfruit 
voor de versmarkt en paddenstoelen. Tevens wenst men aanvullingen voor de bestaande 
lijsten.  

 

B. Het volgende schema schets hoe de gegevensuitwisseling er uit zal zien.  
 

 

 

 

 

 

het Departement LV VLAM 

Doelen 
1 en2 (art. 2) 

Richting I Gegevens 
1 tot 5 (art. 3) 

 
Doelen (art. 2): 

Nr. Doel Partij 

1 Onderzoek promotie-aangelegenheden VLAM 

2 Inning promotie-aangelegenheden VLAM 
Gegevens (art.3): 

Nr. Gegeven Voor doel Richting 

1 Identificatie 1 en 2 I 
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2 Landbouwproductie: 
      via perceelsregistratie 
      rauwe melk 
      vermeerdering 
      pluimvee 
      bio 

1 en 2 I 

3 Kopers van rauwe melk 2 I 

4 Vaartuig 2 I 

5 Omzetcijfers producentenorganisaties 1 I 
 

C. De partijen wensen overeenkomstig artikel 8, §1, van het decreet van 18 juli 2008 
betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (eGov-decreet) een protocol te 
sluiten met betrekking tot de elektronische mededeling van persoonsgegevens. Dat 
protocol wordt bekendgemaakt op de website van beide partijen. 

 

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: 

 

Artikel 1: Onderwerp 

In dit protocol worden de voorwaarden en modaliteiten van de elektronische mededeling van de 
persoonsgegevens zoals omschreven in artikel 3 tussen de partijen uiteengezet. 

 

Artikel 2: Rechtvaardigingsgronden van de mededeling als het kader bij de inzameling van de 
persoonsgegevens 

De beoogde gegevensverwerking door VLAM is rechtmatig in het licht van: 

• artikel 6.1 c van de AVG. De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust  

De specifieke wetgeving staat in detail beschreven in art. 2.2 Beoogd doel of doel. 

 

Artikel 2.1: Oorspronkelijk doeleinde bij de inzameling van de persoonsgegevens of uitgangspunt 

Het Departement LV heeft de opgevraagde gegevens oorspronkelijk verzameld vanuit volgende 
uitgangspunten: 

Het Departement LV is de bevoegde instantie voor de identificatie en registratie in het GBCS 
(Geïntegreerd Beheers- en Controlesysteem) van de landbouwers en van de landbouwgronden 
vermeld in artikel 3, § 1, van het decreet van 22 december 2006 tot inrichting van een 
gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het 
kader van het meststoffenbeleid en het landbouwbeleid (besluit van de Vlaamse Regering van 
9 februari 2007 houdende bepalingen tot inrichting van een gemeenschappelijke identificatie 
van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en 
van het landbouwbeleid, art.2, §1).  
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Het Departement LV beschikt bijgevolg over uitgebreide identificatiegegevens van alle 
Vlaamse landbouwers, en andere landbouwers actief op Vlaams en Brussels grondgebied. Het 
Departement Landbouw en Visserij is bevoegd inzake het administratieve beheer, de controle 
op subsidiabiliteit en de uitbetaling van steunaanvragen ingediend in het kader van de 
Europese steunmaatregelen in Vlaanderen en beheerd hiervoor de betalingsrechten, 
premierechten voor zoogkoeien, ed. Alsook de jaarlijkse perceelsaangifte, waarbij o.a. voor elk 
perceel de teelt gekend is en waarbij sinds 2015 eventuele vergroeningselementen worden 
aangegeven in het kader van de aanvraag van basisbetaling (= activeren van betalingsrechten) 
en de vergroeningspremie. Tenslotte beheert het Departement LV ook de berekende gegevens 
over uitbetalingen van betalingsrechten en andere premies en subsidies. 
 
Het Departement LV is de bevoegde entiteit in uitvoering van het BVR dd. 16 december 2005 
tot de instelling van een visvergunning en houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering 
van de communautaire regeling inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de 
visbestanden.  In uitvoering van dit besluit is het dus noodzakelijk dat het departement de 
gegevens bijhoudt dit gepaard gaan met een dergelijke visvergunning zoals naam en nummer 
van het vaartuig, naam en adres van de betrokken reder, informatie over het motorvermogen 
en het vistuig en dergelijke meer.  
 
Het Departement LV is de bevoegde instantie voor de kwaliteitscontrole op plantaardig 
teeltmateriaal. In kader van deze opdracht beschikt het departement over de aangenomen 
oppervlakten van vermeerderingspercelen ingediend ter keuring door de vermeerderaars van 
aardappelpootgoed en de handelaar-bereiders zaaizaden, alsook over de verantwoordelijken 
van zaaizaden en pootgoed. Aan de basis hiervan liggen de volgende besluiten van de Vlaamse 
regering: 
- Besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende de reglementering van 

de handel in en de keuring van pootaardappelen; 
- Besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van 

de handel in en de keuring van bietenzaad van landbouwrassen; 
- Besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van 

de handel in en de keuring van zaaigranen; 
- Besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van 

de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie; 
- Besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende de reglementering van de 

handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen; 
- Besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 houdende de reglementering van 

de handel in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen; 
- Besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 2008 betreffende de toelating van de 

rassen van landbouwgewassen en groentegewassen tot en het behoud ervan op de 
rassenlijsten van landbouwgewassen en groentegewassen. 

 
Het Departement LV vraagt jaarlijks de opgehaalde liters rauwe melk op bij de erkende kopers 
van rauwe melk.  De kopers van rauwe melk geven door hoeveel rauwe melk ze bij elke 
afzonderlijke producent hebben opgehaald het voorbije jaar. Dit gebeurt op basis van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2007 houdende de organisatie van de 
vaststelling van en de controle op de samenstelling van rauwe koemelk. 
 

Artikel 2.2: Beoogd doel of doel 

VLAM zal de opgevraagde gegevens verwerken voor de volgende doelen: 
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Doel  1: Onderzoek promotie-aangelegenheden 

Concreet worden gegevens gevraagd voor het onderzoek van de samenstelling van: 

• de bijdrageplichtigen in het promotiefonds groenten en fruit: opdeling circuit dat teelt voor verse 
verkoop binnen de veilingen en het circuit dat teelt voor verse verkoop buiten de veilingen. 

• de bijdrageplichtigen in het promotiefonds groenten en fruit dat kersen teelt: verhouding van de 
bijdragen geïnd voor verkoop van kersen op de totale bijdragen geïnd via de veilingen. 

• de bijdrageplichtigen die zowel in het promotiefonds bioproducten als promotiefonds groenten 
en fruit en zuivel bijdrageplichtig zijn voor dezelfde activiteit: samenstelling van de groep bio-
melkveehouders en de groep bio-groenten en fruittelers voor verse verkoop. 

• de bijdrageplichtigen in het promotiefonds bioproducten: opdeling circuit dat biologische 
producten verkoopt als speciaalzaak en het circuit dat biologische producten verkoopt als niet-
speciaalzaak. 

• de huidige populatie van bijdrageplichtigen in het promotiefonds bioproducten: opdeling circuit 
dat biologische producten verkoopt met certificering en het circuit dat biologische producten 
verkoopt zonder certificering. 

De mogelijke gevolgen op de promotiefondsen door een wijziging van het bijdragebesluit, alsook de 
jaarlijkse evaluatie van de stand van economische realiteit en mogelijke invloed hierop op de taak die 
aan VLAM is toevertrouwd, worden door deze gegevens ondersteunt. 

Wetgeving: 

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 1997 betreffende de verplichte bijdragen bestemd voor 
de promotie en afzetbevordering van de Vlaamse producten van de sectoren landbouw, tuinbouw en 
visserij. Het betreft in het bijzonder de vernoemde punten uit de bijlages II en X. 

 

Doel  2: Inning promotie-aangelegenheden 

Voor de inning van de verplichte bijdragen aan de promotiefondsen zijn er verschillende lijsten 
nodig. Het zijn de volgende lijsten, hier weergegeven per promotiefonds: 

- Bijlage I: Akkerbouw 
1) Vermeerderaars van aardappelpootgoed (punt 2.1°-VTCnr01/2017) 
2) De gevestigde verantwoordelijken van zaaizaden en/of pootgoed (punt 2.2°-VTCnr01/2017) 
3) De handelaars-bereiders van zaaizaden (punt 2.3°-VTCnr01/2017) 
4) Aardappelproducenten (punt 4.1°&2°-VTCnr01/2017) 

- Bijlage II: Groenten en Fruit 
5) Paddenstoelen (punt 2.2° –Nieuw) 
6) De telers van appelen en/of peren (punt 2.5°-VTCnr01/2017) 
7) Groenten of klein-/zachtfruit voor de versmarkt (punt 4.2°-Nieuw)  

- Bijlage III: Niet-eetbare tuinbouwproducten  
8) Niet eetbare tuinbouwproducten (punt 2.D-VTCnr39/2013) 

- Bijlage VI: Pluimvee, eieren en kleinvee  
9) Pluimvee, eieren en kleinvee (punt 2.5° en 2.6°–VTCnr09/2012) 
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- Bijlage VII: Zuivel  
10) Levering van rauwe melk a) producenten en b) kopers (punt 2, 3.1° en 4.1°-

deelsVTCnr01/2017) 
- Bijlage VIII: Visserij en aquaculture  

11) Visserij (punt 4°-Nieuw) 
- Bijlage X: Biologische landbouw 

12) Bioproducenten (punt 2-deelsVTCnr09/2012) 
 

Lijsten 5, 7 en 11 zijn niet gemachtigd en dus nieuw. Bij de lijsten 10 en 12 zijn bijkomende 
gegevens nodig ten aanzien van de gemachtigde lijsten. De andere lijsten zijn conform de 
vernoemde machtigingen. 

Wetgeving: 

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 1997 betreffende de verplichte bijdragen bestemd voor 
de promotie en afzetbevordering van de Vlaamse producten van de sectoren landbouw, tuinbouw en 
visserij. Het betreft in het bijzonder de vernoemde punten uit de bijlages I, II, III, VI, VII, VIII en X. 

 

Artikel 2.3: Compatibiliteit 

Gelet op alle hierboven vermelde overwegingen, zijn de uitgangspunten waarvoor de gegevens 
worden ingezameld bij het Departement LV compatibel met de hiervoor vermelde doelen van 
verdere verwerking door VLAM. 

De ontvangende partijen passen hierbij art 6.4 van de AVG toe, in het bijzonder bij doel 1. 

 

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

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de verschillende persoonsgegevens die 
worden meegedeeld, alsook de verantwoording van de proportionaliteit en de bewaartermijn van 
de gegevens. 

Het betreft geen persoonsgegevens als vermeld in artikel 9 en/of 10 van de algemene verordening 
gegevensbescherming. Als dat wel het geval is, wordt dit gespecificeerd in onderstaande tabel. 

 

Gegeven 1 

het concrete gegeven dat 

wordt meegedeeld. Als er 

veel gegevens zijn, kunnen 

ze in clusters worden 

vermeld. 

Identificatie 

Identificatiegevens waarmee de producent te identificeren is. 

Deze gegevens omvatten: het ondernemingsnummer, het 

klantnummer, toegekende erkenningsnummers, naam, 

rechtsvorm en het adres van de producent in de vernoemde 

machtigingen. Hieraan worden het vestigingsnummer en het e-

mailadres toegevoegd. 
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Verantwoording 

proportionaliteit 

waarom elk gegeven 

noodzakelijk is voor het 

gevraagde doel. Als in artikel 

1 en 2 verschillende doelen 

zijn opgegeven, aangeven 

voor welk doel het gegeven 

wordt meegedeeld 

Deze gegevens dienen ter identificatie van de producenten met 

een landbouwproductie conform gegeven 2. Door hun 

betreffende landbouwproductie resulteren ze onder een 

promotiefondsen en is hun identificatie nodig om over te 

kunnen gaan tot inning conform doel 2 en voor het onderzoek 

in doel 1.  

Bewaartermijn van de 

gegevens  

de periode waarin VLAM de 

gegevens wil bewaren 

2 jaar voor doel 1 en 

10 jaar voor doel 2 

Verantwoording van de 

bewaartermijn  

Deze bewaartermijn is voldoende voor het beoogde onderzoek 

uit te voeren voor doel 1. Voor doel 2 moeten de gegevens 

geconsulteerd worden voor de inning van de verplichte 

bijdragen, de behandeling van bezwaarschriften en de 

invordering van achterstallige verplichte bijdragen van de 

landbouwers aan de VLAM. De bewaartermijn van 10 jaar is 

deze van de burgerrechtelijke verjaringstermijn van de 

schuldvorderingen. Een bewaartermijn van 2 jaar is voldoende 

voor conituiteit bij historisch onderzoek naar de economische 

evoluties. 

Gegeven 2 

het concrete gegeven dat 

wordt meegedeeld. Als er 

veel gegevens zijn, kunnen 

ze in clusters worden 

vermeld. 

Landbouwproductie 

Afhankelijk van de vernoemde lijsten in doel 2 zijn dit de 

benodigde productiegegevens: 

a. Perceelsaangifte voor de teelten behorende tot de 

promotiefondsen met perceelsnummer, de teeltcodes 

en de perceelsoppervlakte (per perceel of totaal per 

teeltcode) 

b. Aantal liter rauwe melk 

c. Oppervlakte vermeerdering 

d. Capaciteit per type pluimvee 

e. Omzet biologische productie per categorie 
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Verantwoording 

proportionaliteit 

waarom elk gegeven 

noodzakelijk is voor het 

gevraagde doel. Als in artikel 

1 en 2 verschillende doelen 

zijn opgegeven, aangeven 

voor welk doel het gegeven 

wordt meegedeeld 

Producenten met bovenstaande landbouwproductie zijn 

onderworpen aan ining via een promotiefonds. Deze 

producenten komen afhankelijk van de productie voor op de 

volgende vernoemde lijsten in doel 2: 

Lijst 1, 2 en 3: productie c 

Lijst 4, 5, 6, 7 en 8: productie a 

Lijst 9: productie d 

Lijst 10 a: productie b 

Lijst 12: productie a, b en e. 

Voor doel 1 betreft het de gegevens conform lijst 7 met 

productie a en lijst 12 met productie a en e die nodig zijn voor 

het vernoemd onderzoek. 

Bewaartermijn van de 

gegevens  

de periode waarin VLAM de 

gegevens wil bewaren 

2 jaar voor doel 1 en 

10 jaar voor doel 2 

Verantwoording van de 

bewaartermijn  

De gegevens moeten kunnen geconsulteerd worden voor de 

inning van de verplichte bijdragen, de behandeling van 

bezwaarschriften en de invordering van achterstallige 

verplichte bijdragen van de landbouwers aan de VLAM. De 

bewaartermijn van 10 jaar is deze van de burgerrechtelijke 

verjaringstermijn van de schuldvorderingen. Een bewaartermijn 

van 2 jaar is voldoende voor conituiteit bij historisch 

onderzoek naar de economische evoluties. 

Gegeven 3 

het concrete gegeven dat 

wordt meegedeeld. Als er 

veel gegevens zijn, kunnen 

ze in clusters worden 

vermeld. 

Kopers van rauwe melk 

Conform VTCnr 01/2017 bevat dit gegeven de naam, het adres, 

postcode en de gemeente van de kopers van rauwe melk. De 

gegevens worden vermeld op lijst 10 b. Aan de lijsten 10 a en 10 

b wordt het kopersnummer toegevoegd, zodoende de relatie 

éénduidig is. 

Verantwoording 

proportionaliteit 

waarom elk gegeven 

noodzakelijk is voor het 

gevraagde doel. Als in artikel 

Deze gegevens zijn nodig ter identificatie van de kopers van 

rauwe melk en voor de juiste facturatie ter uitvoering van doel 

2, lijst 10 a als 10 b. 
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1 en 2 verschillende doelen 

zijn opgegeven, aangeven 

voor welk doel het gegeven 

wordt meegedeeld 

Bewaartermijn van de 

gegevens  

de periode waarin VLAM de 

gegevens wil bewaren 

10 jaar 

Verantwoording van de 

bewaartermijn  

De gegevens moeten kunnen geconsulteerd worden voor de 

inning van de verplichte bijdragen, de behandeling van 

bezwaarschriften en de invordering van achterstallige 

verplichte bijdragen van de landbouwers aan de VLAM. De 

bewaartermijn van 10 jaar is deze van de burgerrechtelijke 

verjaringstermijn van de schuldvorderingen. 

Gegeven 4 

het concrete gegeven dat 

wordt meegedeeld. Als er 

veel gegevens zijn, kunnen 

ze in clusters worden 

vermeld. 

Vaartuigen 

Identificatiegevens waarmee het vaartuig te identificeren is. 

Deze gegevens omvatten: de naam, het inschrijvingsnummer en 

bruto tonnenmaat van het vaartuig; de eigennaar met zijn: 

naam, ondernemingsnummer, adres en thuishaven. 

Verantwoording 

proportionaliteit 

waarom elk gegeven 

noodzakelijk is voor het 

gevraagde doel. Als in artikel 

1 en 2 verschillende doelen 

zijn opgegeven, aangeven 

voor welk doel het gegeven 

wordt meegedeeld 

De reders die eigenaar zijn van bovenstaande vaartuigen zijn 

onderworpen aan inning via het promotiefonds vernoemd bij 

doel 2, lijst 11. Deze gegevens zijn nodig ter uitvoering van deze 

ining. 

Bewaartermijn van de 

gegevens  

de periode waarin VLAM de 

gegevens wil bewaren 

10 jaar 

Verantwoording van de 

bewaartermijn  

De gegevens moeten kunnen geconsulteerd worden voor de 

inning van de verplichte bijdragen, de behandeling van 
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bezwaarschriften en de invordering van achterstallige 

verplichte bijdragen van de landbouwers aan de VLAM. De 

bewaartermijn van 10 jaar is deze van de burgerrechtelijke 

verjaringstermijn van de schuldvorderingen. 

Gegeven 5 

het concrete gegeven dat 

wordt meegedeeld. Als er 

veel gegevens zijn, kunnen 

ze in clusters worden 

vermeld. 

Omzetcijfers producentenorganisatie 

Van de erkende producentenorganisaties wordt het omzetcijfer 

per productcategorie gevraagd, voor alle 

‘verzamelaangiftejaren’ vanaf 2018 en de hiernavolgende jaren. 

Verantwoording 

proportionaliteit 

waarom elk gegeven 

noodzakelijk is voor het 

gevraagde doel. Als in artikel 

1 en 2 verschillende doelen 

zijn opgegeven, aangeven 

voor welk doel het gegeven 

wordt meegedeeld 

De gegevens worden enkel gebruikt voor onderzoek rond de 

verplichte bijdragen van de landbouwersproducenten van 

groenten en fruit voor de versmarkt aan VLAM (Besluit van de 

Vlaamse Regering van 4 februari 1997).  

 

Gebruikt voor de doel: 1 

Bewaartermijn van de 

gegevens  

de periode waarin VLAM de 

gegevens wil bewaren 

2 jaar  

Verantwoording van de 

bewaartermijn  

Deze bewaartermijn is voldoende voor het beoogde onderzoek 

uit te voeren. 

 

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

VLAM zal de meegedeelde persoonsgegevens in het kader van de in artikel 2 van dit protocol 
vooropgestelde finaliteiten kunnen meedelen aan volgende categorie(ën) van ontvangers:  

De functie van de personeelsleden van VLAM die toegang hebben tot de gegevens, vermeld in 
artikel 2. Enkel de personen die omwille van hun functieprofiel deze informatie nodig hebben 
voor de uitvoering van hun werk, krijgen toegang tot de informatie. Momenteel zijn dit twee 
functies in de afdeling boekhouding, die belast zijn met verwerking van de gegevens tot 
bijdrageplichtigenbestanden en één IT’er met toegangsrechten op alle systemen. 

Indien er een mededeling van gegevens door VLAM aan andere derden dan hierboven vermeld, 
gewenst is ter uitvoering van de doelen in dit protocol dient hiervoor eerst het akkoord van het 
Departement LV verkregen te worden. 
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Artikel 5. Periodiciteit van de mededeling en de duur van de mededeling 

Op uitzondering van de éénmalige uitwisseling van gegeven 5 worden de gegevens jaarlijks 
overgemaakt. Dit kan per vernoemde lijst of gebundeld waar dit efficiënter blijkt. 

De VLAM organiseert voorafgaande de volgende mededeling een overlegvergadering met het 
Departement LV teneinde de opvolging van dit protocol te evalueren. Bijkomende 
overlegvergaderingen kunnen georganiseerd worden 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. 

De duurtijd is afhankelijk van de jaarlijkse evaluatie. 

 

Artikel 6: Beveiligingsmaatregelen 

Volgende maatregelen werden getroffen ter beveiliging van de mededeling van de 
persoonsgegevens, vermeld in artikel 3 van dit protocol: 

- VLAM verbindt zich er toe om de gegevens die zij verwerkt te beschermen en zich te wapenen 
tegen afwijkingen van het doeleinde. Het passend karakter van deze veiligheidsmaatregelen hangt 
enerzijds af van de stand van de techniek en de hiermee gepaard gaande kosten, en anderzijds 
van de aard van de te beschermen gegevens en de potentiële risico’s. 

- Concreet verloopt de beveiliging van de gegevensmededeling via versleutelde xls. 

- Algemeen van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen: 2Fa op admin accounts, hardware 
firewall, antivirus op clients en servers, fysiek netwerk zit achter dubbele firewall (VO en VLAM). 

- Alle opslag gebeurt op de on premises netwerklocaties, delen van gegevens via LV-portaal met 
het geven van een toegangsrecht aan 2 medewerkers van VLAM. 

- In gebruiksfase worden gegevens in het klantenbestand van de boekhoudsoftware ingebracht, 
AdFinity, waarvoor VLAM een verwerkersovereenkomst heeft met EASI N.V. 

In het geval VLAM voor de verwerking van persoonsgegevens die het voorwerp zijn van 
voorliggend protocol, beroep doet op een verwerker (of meerdere verwerkers), doet VLAM 
uitsluitend beroep op verwerkers die afdoende garanties met betrekking tot het toepassen van 
passende technische en organisatorische maatregelen bieden opdat de verwerking aan de 
vereisten van de algemene verordening gegevensbescherming voldoet en de bescherming van de 
rechten van de betrokkene is gewaarborgd. VLAM sluit in voorkomend geval met alle verwerkers 
een verwerkersovereenkomst in overeenstemming met artikel 28 van de algemene verordening 
gegevensbescherming. Op vraag van het Departement LV bezorgt VLAM haar een overzicht van de 
verwerkers die de gevraagde gegevens verwerken. 

 

Artikel 7: Kwaliteit van de persoonsgegevens 
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Zodra VLAM één of meerdere foutieve, onnauwkeurige, onvolledige, ontbrekende, verouderde of 
overtollige gegevens in de persoonsgegevens, vermeld in artikel 3 van dit protocol, vaststelt, meldt 
zij dat onmiddellijk aan het Departement LV, dat na onderzoek van de voornoemde vaststellingen 
onmiddellijk de gepaste maatregelen treft.  

 

Artikel 8: Sanctie bij niet-naleving 

In afwijking van artikel 5, 2° van dit protocol, kan het Departement LV dit protocol middels 
eenvoudige kennisgeving en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling eenzijdig beëindigen als 
VLAM deze persoonsgegevens verwerkt in strijd met hetgeen bepaald is in dit protocol, met de 
algemene verordening gegevensbescherming of met andere relevante wet- of regelgeving inzake 
de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens. 

 

Artikel 9: Meldingsplichten 

VLAM engageert zich in het licht van artikel 33 van de algemene verordening gegevensbescherming 
om het Departement LV zonder onredelijke vertraging op de hoogte te stellen van elke 
ongeautoriseerde verwerking die zich voordoet betreffende de meegedeelde gegevens en 
onmiddellijk alle maatregelen te nemen om de gevolgen van die verwerking 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 VLAM is: DPO Frederik.Kempinck@vlam.be 

Het contactpunt voor de melding voor het Departement LV is 
gegevensbescherming@lv.vlaanderen.be 

 

Artikel 10: Transparantie 

De partijen informeren de betrokkenen aan de hand van hun privacyverklaring over de bron en 
verwerking van de persoonsgegevens die onder dit protocol vallen. De privacyverklaringen zijn 
raadpleegbaar op de website van de partijen. 

VLAM maakt: 

• de privacyverklaring bekend op volgende website: 
https://www.vlaanderen.be/vlam/privacyverklaring 

• het protocol bekend via deze website: 
https://www.vlaanderen.be/vlam/gegevens-opvragen-bij-derden 

Het Departement LV maakt: 

• de privacyverklaring bekend op volgende website: 
https://lv.vlaanderen.be/nl/home/over-ons/departement-landbouw-en-
visserij/gegevensuitwisseling 

• het protocol bekend via deze website: 
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https://lv.vlaanderen.be/nl/home/over-ons/departement-landbouw-en-
visserij/gegevensuitwisseling. 

 

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 

Dit protocol wordt beheerst door het Belgisch recht. 

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met dit protocol worden beslecht door de 
bevoegde rechtbank in Brussel. 

 

Artikel 12: Inwerkingtreding en opzegging 

Dit protocol treedt in werking na ondertekening. 

Partijen kunnen dit protocol schriftelijk opzeggen mits inachtneming van een opzegtermijn van 12 
maanden. 

 

 

Opgemaakt te Brussel, op 25/11/2021 via digitale ondertekening. 

 

 

 

 

 

___________________________ ___________________________ 

Filip Fontaine Patricia De Clercq 

Algemeen directeur VLAM Secretaris-generaal het Departement LV 

 

Patricia De Clercq (26 Nov 2021 10:42 GMT+1)
Patricia De Clercq
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