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1 ADVIES EN BESLUIT
1.1

SAMENVATTENDE ADVIES DPO

Vrij veld:
Dit protocol onderschrijft alle beginselen inzake verwerking van persoonsgegevens zoals bepaalt in AVG
Art. 5, zijnde: rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie, doelbinding, minimale gegevensverwerking,
juistheid, opslagbeperking, integriteit, vertrouwelijkheid en verantwoordingsplicht. Het protocol is tevens
opgesteld conform artikel 20 van de Gegevensbeschermingswet (GBW) van 18 juli 2018.
☒ Positief
☐ Negatief

Naam: DPO
Datum: 26 okt. 2020

1.2 BESLISSING SECRETARIS-GENERAAL
☒ Acceptatie
☐ Weigering
Motivatie:

………………………………………………………………………………
Naam: Secretaris-generaal
Datum: 26 okt 2020

www.vlaanderen.be

2 VRAAGSTELLING
2.1.1 Vraagstelling
Omschrijf de vraag:
Het Departement LV wenst toegang tot de databanken PLDA en EORI van FOD Financiën AADA.

2.1.2 Aanvrager
Organisatie: Departement Landbouw en Visserij
Overheidsinstelling
☒ JA, type: Vlaamse overheid
☐ NEE
Beschikt de organisatie over een DPO?
☒ JA, geef coördinaten:
Naam: contactgegevens: zie boven
☐ NEE, is dit gepland?
☐ JA, wanneer wordt de functie ingevuld?
☐ NEE
☐ Niet van toepassing. Verklaar:
Vrij veld:

3 CONTROLE NALEVING AVG BEGINSELEN
3.1 INLEIDING
Vrij veld:
Als DPO van het Departement Landbouw en Visserij word ik van bij de aanvang van een vraag tot
gegevensuitwisseling betrokken bij alle stappen en facetten in het tot stand komen van het voorgelegde
protocol.
De uitwisselingsstromen worden ook intern besproken op de Werkgroep DATA. Deze werkgroep wordt
bijgewoond door de data-antennes (afgevaardigde(n) van elke afdeling), de databeheerder (coördinator
gegevensuitwisseling), ICT (technisch aspect van de gegevensuitwisseling), de juridische dienst en de
functionaris voor gegevensbescherming (FG/DPO).
De betrokkenheid reikt echter verder dan louter intern overleg; het betreft tevens overleg met
dossierdeskundige(n) en DPO van de partij met welke gegevens zullen worden uitgewisseld.
Zo wordt er tijdens de verschillende stappen voor het uitwerken van een protocol tot gegevensuitwisseling,
gewaakt – en indien nodig bijgestuurd – over de AVG beginselen voor verwerking van persoonsgegevens.
Ook wordt er toegezien op de door de AVG gestelde inhoudelijke en vormelijk vereisten.

3.2 VERANTWOORDINGSPLICHT
Beschikt men over een verwerkingsregister zoals vereist in de AVG?
Mededelende partij:
☒ JA ☐ NEE, wanneer gepland?
Ontvangende partij:
☒ JA ☐ NEE, wanneer gepland?
Vrij veld:

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
pagina 2 van 5

AVG Advies AADA naar Dept. LV m.b.t. douaneaangiften, EORI en bio-controle certificaten

3.3 DOELBINDING
Beschrijf de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens oorspronkelijk werden ingezameld door de Federale
Overheidsdienst Financiën, Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AADA).
 AADA 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.
Beschrijf de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zullen worden medegedeeld aan het departement
 Controleren van de douaneaangiften in het kader van contingenten en restituties
 Controleren van het Europees identificatienummer van marktdeelnemer (EORI)
 Controleren van te importeren zendingen en het viseren van controlecertificaten in kader van
biologische productiemethode
Zijn deze doeleinden verenigbaar?
☒ JA, motiveer: zie vrij veld
☐ NEE, motiveer:
Vrij veld:
Gelet op de vermelde overwegingen in Art. VIII van het protocol, zijn de oorspronkelijke doeleinden
waarvoor de gegevens worden ingezameld bij AADA compatibel met de hiervoor vermelde doeleinden van
verdere verwerking door het Departement LV. Beide kaderen in hun controlebevoegdheden.

3.4 RECHTMATIGHEID
Wat is de wettelijke basis voor de oorspronkelijke verwerking?
☐ toestemming van de betrokkene (moeilijk in overheidscontext)
☐ ter uitvoering van een overeenkomst: Omschrijf:
☒ ter uitvoering van wettelijke verplichtingen. Omschrijf: Zie Art VIII van het protocol
☐ vervulling van een taak van algemeen belang of ihkv van openbaar gezag
☐ andere. Omschrijf:
Wat is de wettelijke basis door de ontvangers?
☐ toestemming van de betrokkene (moeilijk in overheidscontext)
☐ ter uitvoering van een overeenkomst:. Omschrijf:
☒ ter uitvoering van wettelijke verplichtingen. Omschrijf: Zie Art VII van het protocol
☐ vervulling van een taak van algemeen belang of ihkv van openbaar gezag
☐ andere. Omschrijf:
Vrij veld:
Deze verwerking: noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de
verwerkingsverantwoordelijke rust (art. 6, 1, c) AVG).

3.5 BEHOORLIJKHEID EN TRANSPARANTIE
Worden de betrokkenen geïnformeerd?
☒ door de mededelende partij? Hoe? zie vrij veld
☒ door de ontvangende partij? Hoe? zie vrij veld
Vrij veld:
Beide partijen publiceren hun privacyverklaring en het protocol op hun website.
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3.6 MINIMALE GEGEVENSVERWERKING
Van welke personen worden de persoonsgegevens meegedeeld?
Marktdeelnemers (in- en uitvoerder, aangever)
Hoe groot is die groep van personen?
 marktdeelnemers importeurs bio: 150 à 200 (sommige zeer sporadische)
 andere inklaringen via Vlaamse douanekantoren: ±630
Welke categorieën van persoonsgegevens zullen worden uitgewisseld?
Gegevens uit de PLDA-databank
☒ Identificatiegegevens van de
☒ GN-code (Goederencodelijsten volgens de
invoerder/uitvoerder/aangever
Gecombineerde Nomenclatuur)
☒ land van bestemming of oorsprong
☒ gebruikte vervoermiddelen
☒ details i.v.m. de verpakking
☒ hoeveelheid
☒ omschrijving van het in- of uitgevoerde
☒ andere bij de douane voorgelegde documenten
product
(zoals in- of uitvoercertificaat, vervoersdocumenten, factuur...)
Gegevens uit de EORI-databank
☒ Identificatiegegevens van de in- of uitvoerder

☒ bestemmeling van de landbouwproducten

Controlecertificaten
☒ (bio)controlecertificaat

☒ douaneaangifte

Wat is de aard van de gegevens?
☒ identificeerbare gegevens
☐ gepseudonimiseerde gegevens
☐ anonieme gegevens
Wat zijn de categorieën van ontvangers en eventuele derden die mogelijks de gegevens eveneens
verkrijgen?
 Administratief medewerkers van de dienst markt – CIR (Afdeling Ondernemen en ontwikkelen AOO) en de dienst controles van het hoofdbestuur (Afdeling Inkomenssteun - AIS)
 Controleurs van het Departement LV – Afdeling Inkomenssteun
 Informatici van het Departement LV voor softwareontwikkeling- en ondersteuning
 Personeelsleden van de dienst Interne Audit voor hun auditactiviteiten



Op het moment van dit advies: geen verwerkers
Op het moment van dit advies: geen mededeling aan derden

Wat is de periodiciteit van de mededeling? permanente, op basis van raadplegingen op het moment zelf
Wat is de duur van de mededeling? onbepaalde duur
Vrij veld:
De periodiciteit is gerechtvaardigd door het feit dat het Departement LV moet kunnen controleren op
korte tijdspanne en om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

3.7 OPSLAGBEPERKING
Wat zijn de bewaartermijnen van de persoonsgegevens binnen het departement? Motivatie?
 Gegevens uit de PLDA-databank: gegevens worden enkel geraadpleegd ter controle en worden
niet afgeladen of bewaard
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Gegevens uit de EORI-databank: gegevens worden enkel geraadpleegd ter controle en niet
afgeladen worden of bewaard
Controlecertificaten: gegevens worden enkel geraadpleegd ter controle en niet afgeladen worden
of bewaard

Vrij veld:

3.8 INTEGRITEIT EN VERTROUWELIJKHEID
Hoe is de geheimhoudingsplicht van de medewerkers van de ontvangende partij geregeld?
De personeelsleden van het Departement LV zijn gehouden aan een geheimhoudingsplicht via de Vlaamse
deontologische code en via haar eigen ‘Gedragscode informatieveiligheid en gebruik van ICT middelen’
welk deel uitmaakt van het arbeidsreglement
Hoe zal de overdracht van de gegevens georganiseerd worden?
 PLDA databank: via FEDIAM (Federaal Identity en Access Management)
 EORI-databank: via een aparte webapplicatie
Wat zijn de beveiligingsmaatregelen bij de ontvangende partij?
Het departement onderhoudt technische en organisatorische maatregelen conform de ISO 27001 norm.
Vrij veld:
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