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PROTOCOL LV/VLM/DEF/2020/02 

VOOR DE ELEKTRONISCHE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN 

VLM EN HET DEPARTEMENT LANDBOUW EN VISSERIJ 

 

24-09-2020 

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 elektronische bestuurlijke 
gegevensverkeer; 

 

Gelet op het advies van de betrokken functionarissen van gegevensbescherming dd. 23-9-2020 

 

TUSSEN 

 

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM), NV burgerlijke vennootschap met handelsvorm, met zetel te 

Sint-Joost-ten-Node, 1210 Brussel, Koning Albert II – laan 15, 0236.506.685, RPR Brussel, waarvan de 

statuten werden goedgekeurd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 1988, 

bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 2 maart 1990, het laatst gewijzigd bij het besluit 

van de Vlaamse Regering van 8 december 2017 (bijlage B.S. 8 februari 2018), hier vertegenwoordigd 

door de heer Toon Denys, gedelegeerd bestuurder van de VLM, handelend krachtens de artikelen 

22 en 23 van de statuten van het agentschap. 

hierna: “VLM”; 

 

EN 

VLAAMS GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, bij delegatie, in de persoon van 

de leidend ambtenaar van het Departement Landbouw en Visserij, mevr. 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”; 

 

VLM en het Departement LV worden hieronder ook wel afzonderlijk aangeduid als een “partij” of 

gezamenlijk als de “partijen”; 
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NA TE HEBBEN UITEENGEZET 

 

A. De volgende zaken beschrijven de opdracht(en) van de ontvangende partij en/of betogen 

de rechtmatigheid van de gevraagde (persoons)gegevens: 

De samenwerking tussen het Departement LV en de VLM is gebaseerd op het 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 (EPR-decreet). In het kader van deze samenwerking worden 

verschillende sets van persoonsgegevens uitgewisseld in beide richtingen. Deze zijn 

gemachtigd onder: 

- VTC nr. 26/2013 

- VTC nr. 27/2013 

- VTC nr. 23/2015 

- VTC nr. 24/2015 

Aanvullend op deze machtigingen dienen extra gegevens uitgewisseld te worden, reeds 

uitgewisselde gegevens ter beschikking gesteld te worden voor andere doelen of is een 

uitbreiding van het gebruik nodig met het oog op het correct en efficiënt uitvoeren van 

hun taken. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

het Departement LV VLM 

Doelen 

1 t.e.m. 6 (art. 2) 

Doelen 

1, 7 t.e.m. 10 (art. 2) 

Gegevens 

10 t.e.m. 12 (art. 3) 

Richting I 

Richting II Gegevens 

1 t.e.m. 9 (art. 3) 
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Doelen (art. 2): 

Nr. Doel Partij 

1 Identificatie Beide partijen 

2 Mestbeleid VLM 

3 Berekening mestproductie en mestafzet VLM 

4 Financiële aspecten mestbeleid VLM 

5 Landbouwstudies door VLM VLM 

6 Administratieve controle beheerovereenkomsten VLM 

7 Uitvoeren van landbouwimpactstudies (LIS) Departement LV 

8 Advisering Omgevingsvergunningen Departement LV 

9 Beheer van het landbouwmonitoringsnetwerk Departement LV 

10 Landbouwbeleid Departement LV 

 

Gegevens (art.3): 

Nr. Gegeven Voor doel Richting 

1 Erfgenamen 1 II 

2 Landbouwers met biocertificering  2 en 3 II 

3 Percelen met kenmerk bioteelt 2 en 3 II 

4 Bedrijfstypologie en bedrijfsomzet 2 en 5 II 

5 GLB actieve landbouwer 2 en 6 II 

6 Melklevering 3 II 

7 Rapporten schattingscommissies 3 II 

8 Faillissementen 4 II 

9 Rechtstreekse betalingen 4 II 

10 2 GVE percelen 7 I 

11 NER 9 en 10 I 

12 Diergegevens 1, 8 en 9 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. 
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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 de ontvangende partij is rechtmatig in het licht van: 

• artikel 6.1 a van de AVG. De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking 

van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden, 

• artikel 6.1 c van de AVG. De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke 

verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, 

• artikel 6.1 e van de AVG. De verwerking is 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 of 

• artikel 6.4 van de AVG. De verwerking is verenigbaar. De verwerkingsverantwoordelijke 

houdt rekening met het oorspronkelijk doel, het kader van de gegevensbevraging, de aard 

van de gegevens, de gevolgen en neemt passende waarborgen. 

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 

De aanleverende partij heeft de opgevraagde gegevens oorspronkelijk verzameld vanuit volgende 

uitgangspunten: 

Het Mestbeleid bij de VLM: 

 

De VLM heeft overeenkomstig het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de 

Vlaamse Landmaatschappij, als taak de uitvoering van het mestbeleid, als bedoeld in het 

Mestdecreet.. De VLM vervult deze taak onder meer door: 

- te zorgen voor de inventarisatie van de dierlijke mestproductie, de controle op de afzet van 

de bedrijfsmatige dierlijke mestoverschotten en de sturing van de meststromen; 

- te zorgen voor de uitbouw en het beheer van een gronddatabank met betrekking tot de 

mestproblematiek; 

- te bemiddelen in de verhandeling of de afname, het vervoer en het verwerken van dierlijke 

mest; 

- voorlichting te geven over productie, vervoer, opslag, opbrenging op de grond en verwerking 

van dierlijke mest; 

- te zorgen voor de handhaving van het Mestdecreet van 22 december 2006 en de 

uitvoeringsbesluiten ervan; 

- het verrichten, laten verrichten en stimuleren van toegepast wetenschappelijk onderzoek 

met het oog op een ecologisch, technologisch en economisch verantwoorde vermindering 

van het mestoverschot, oordeelkundige bemesting, de relatie tussen bemesting, bodem, lucht 
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en water en de mestbewerking en ook ter ondersteuning van het beleid inzake normering en 

controle; 

- het verstrekken van adviezen aan de Vlaamse Regering over alle aangelegenheden die 

betrekking hebben op de productie van dierlijke mest en op het gebruik, de bewerking, de 

verwerking en de opslag van meststoffen; 

- de toewijzing van nutriëntenemissierechten aan landbouwers, de registratie van de melding 

van overdracht van nutriëntenemissierechten en de aktename van de annulatie van 

nutriëntenemissierechten.. 

 

Het Landbouwbeleid bij het Departement LV: 

 

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) .  

 

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 beheert 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 bevraagt de melkleveringen en dit op basis van het besluit van de 

Vlaamse Regering van 6/6/2014 tot opheffing van artikel 18 van het besluit van de Vlaamse 

Regering van 15 april 2005 betreffende de toepassing van de heffing in de sector melk en 

zuivelproducten en tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse 

Regering van 14 december 2012 betreffende contractuele betrekkingen en samenwerking in 

de sector melk en zuivelproducten. 

 

Artikel 2.2: Beoogd doel of doel 

De ontvangende partij zal de opgevraagde gegevens verwerken voor de volgende doelen: 

Zowel het Departement LV als VLM 

Doel 1: Identificatie 

Zoals medegedeeld in de machtiging VTC nr. 26/2013 wordt op basis van het EPR-decreet de 

identificatie van de landbouwers, exploitanten en exploitaties gedaan door het Departement LV en 

deze wisselt de identificatiegegevens uit met de VLM. Dit doel wordt hier terug opgenomen in het 
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kader van de overdracht van de gegevens van erfgenamen via de akte van bekendheid, curatoren en 

bewindvoerders, en de diergegevens voor de afbouw van de samengestelde landbouwers. 

Wetgeving: 

Het EPR-decreet (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). 

VLM 

Doel 2: Mestbeleid 

De VLM is verantwoordelijk voor de uitwerking en opvolging van het Vlaamse mestbeleid in 

uitvoering van de Nitraatrichtlijn. 

De VLM rapporteert jaarlijks over de stand van zaken van het mestbeheer in Vlaanderen via het 

“Mestrapport”. Deze Vlaamse rapportering is juridisch verankerd in artikel 44 van het Mestdecreet. 

Daarnaast rapporteert de VLM ook jaarlijks gegevens aan de Europese Commissie in het kader van 

derogatie en tweejaarlijks in het kader van de implementatie van de Nitraatrichtlijn. 

De Mestbank is de afdeling van de VLM die instaat voor de implementatie van en de controle op de 

naleving van het Mestdecreet. 

Hiernaast is het onder meer de taak van de VLM om het beleid mee uit te werken door adviezen te 

geven aan de Vlaamse Regering (art 4 Mestdecreet) en door wetenschappelijk onderzoek (art 43 

Mestdecreet). 

Wetgeving: 

De Nitraatrichtlijn (Richtlijn 91/676/EEG van de Raad van 12 december 1991 inzake de bescherming 

van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen), met als doel een 

vermindering van de nutriëntenbelasting van oppervlakte- en grondwater. 

Het Mestdecreet (Decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de 

verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen). 

Het uitvoeringsbesluit (EU) 2019/1205 van de Commissie van 12 juli 2019 tot verlening van een door 

België voor het Vlaamse Gewest gevraagde afwijking krachtens Richtlijn 91/676/EEG van de Raad 

inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen 

VLAREME: Besluit van de Vlaamse Regering bij het Decreet van 22 december 2006 houdende de 

bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen. 

Verordening (EG) nr. 834/2007, Verordening (EG) nr. 889/2008, Verordening (EG) nr. 1235/2008 en 

Verordening (EU) 2018/848 

Doel 3: Berekening mestproductie en mestafzet 

De Vlaamse Landmaatschappij wordt belast met volgende taken: 
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- het verstrekken van adviezen aan de Vlaamse Regering over alle aangelegenheden die betrekking 

hebben op de productie van dierlijke mest en op het gebruik, de bewerking, de verwerking en de 

opslag van meststoffen; 

- het registreren van de aangegeven gegevens, onder meer ter bepaling van de mestoverschotten 

evenals het registreren van de gegevens aangaande het mestvervoer; 

- de uitbouw en het beheer van een databank met betrekking tot de mestproblematiek en de 

uitbouw van een mestbankloket; 

- het toezicht op en de controle van de naleving van de bepalingen van dit decreet. 

 

Wetgeving: Mestdecreet (doel 2)  

Doel 4: Financiële aspecten mestbeleid 

De Vlaamse Landmaatschappij wordt belast met het opleggen en het innen van de administratieve 

geldboetes, vermeld in het Mestdecreet. De VLM vaardigt een dwangbevel uit bij gebrek aan betaling 

van een administratieve geldboete. De VLM heeft op grond van het uitvoerbaar verklaard 

dwangbevel en tot zekerheid van de voldoening van de administratieve geldboetes een algemeen 

voorrecht op alle roerende goederen van de betrokkene, waaronder de rechtstreekse betalingen. De 

VLM moet alle mogelijke en nuttige stappen zetten om debiteuren tot betaling van openstaande 

administratieve geldboetes te bewegen en vermijdt hierbij nutteloze kosten. Kosten die door de 

debiteur zelf gedragen moeten worden.  

 
Wetgeving: Mestdecreet (doel 2) en in het bijzonder: 

Artikel 68. § 1. Bij gebreke aan voldoening van de administratieve geldboete en toebehoren, wordt door de 
met de invordering belaste ambtenaar een dwangbevel uitgevaardigd. 

Artikel 70. § 1. Op grond van het uitvoerbaar verklaard dwangbevel en tot zekerheid van de voldoening van de 
administratieve geldboeten, vermeld in dit decreet, de bijhorende kosten en de andere kosten en 
vergoedingen die voortvloeien uit dit decreet, heeft de Vlaamse Landmaatschappij een algemeen voorrecht op 
alle roerende goederen van betrokkene en kan het een wettelijke hypotheek nemen op al de daarvoor vatbare 
en in het Vlaamse Gewest gelegen of geregistreerde goederen van betrokkene. 

 

Doel 5: Landbouwstudies door VLM 

De VLM maakt diverse landbouwstudies op in het kader van haar taken die opgenomen zijn in het 

oprichtingsdecreet van de VLM (21 december 1988) en het decreet betreffende de landinrichting (28 

maart 2014). In het oprichtingsdecreet van de VLM is opgenomen dat de VLM studies (waaronder 

landbouwstudies) kan uitvoeren in het kader van inrichtingsprojecten gericht op de ondersteuning 

van de algemene inrichting van het buitengebied en de open ruimte, alsook landbouwstudies in het 

kader van de taken van de VLM die bijdragen aan de algemene beleidsondersteuning inzake de open 

ruimte en het buitengebied en met betrekking tot projecten en programma’s die de VLM in 

samenwerking met andere beleidsdomeinen en bevoegde lokale besturen voorbereidt, stimuleert en 

ondersteunt. Het decreet landinrichting voorziet eveneens de mogelijkheid om landbouwscreenings 

en landbouweffectenrapporten op te maken. 
 

Wetgeving: 
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Het oprichtingsdecreet van de VLM (21 december 1988) 

Het decreet betreffende de landinrichting (28 maart 2014) 

Doel 6: Administratieve controle beheerovereenkomsten 

De administratieve controle op het kenmerk “GLB-actief” dient te gebeuren in uitvoering van het 

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2014. De definitie van landbouwer is gekoppeld 

aan het statuut van “actieve landbouwer”.  

De administratieve controles voorafgaand aan en tijdens de looptijd van beheerovereenkomsten 

gebeuren momenteel conform de doelen opgenomen in de machtiging VTC nr. 26/2013. Bij de 

uitvoering van deze controles wordt gebruik gemaakt van de identificatiegegevens, 

registratiegegevens en controlegegevens verzameld en bijgehouden door het Departement LV. Om 

de controles op de subsidievoorwaarden verder te optimaliseren wenst de VLM ook het kenmerk 

“GLB-actief” en de reden waarom dit kenmerk op “Nee” staat te ontvangen. Landbouwers die niet 

voldoen aan de definitie van een GLB-actieve landbouwer dienen op grond van onderstaand besluit 

uitgesloten te worden van subsidies in het kader van beheerovereenkomsten. In de kennisgeving van 

de weigering van een beheerovereenkomst op grond van dit kenmerk wordt als bijkomende duiding 

ook de reden opgenomen waarom niet is voldaan aan het kenmerk “GLB-actief”. 

 

Wetgeving: 

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2014 tot het verlenen van subsidies voor 

beheerovereenkomsten met toepassing van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees  

Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het 

Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling. 

 

Het Departement LV 

Doel 7: Uitvoeren van landbouwimpactstudies (LIS) 

De beleidsondersteunende taak van het Departement LV houdt ook de opvolging van een aantal 

ruimtelijke processen in. Een belangrijke doelstelling hiervan is de nadelige effecten van een aantal 

processen inzake ruimte, wonen, natuur, milieu, energie, klimaat op het functioneren van de 

Vlaamse land- en tuinbouwsector te beperken of te milderen door het inzetten van een aantal 

instrumenten. De landbouwimpactstudie (LIS) is één van die instrumenten. 

De LIS is een gebiedsgebonden computeranalyse. Ze geeft op een snelle, transparante en objectieve 

manier indicatief de impact van een proces of een gebiedsontwikkeling weer op de landbouw. De LIS 

vertrekt vanuit de landbouwimpactkaart die jaarlijks wordt geactualiseerd voor het landbouwgebruik 

en de agrarische bestemming in Vlaanderen. 

Wetgeving: 

•kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003, artikel 4;  

•besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse 

administratie, artikel 30. 
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Doel 8: Advisering Omgevingsvergunningen 

Het Departement LV heeft onder meer de opdracht om aanvragen voor omgevingsvergunningen en 

stedenbouwkundige attesten te adviseren.  

In kader van die adviesbevoegdheid moet het Departement LV telkens de landbouwkundige aspecten 

onderzoeken.  

Als daarvoor de bedrijfstoestand moet belicht worden is kennis van de veebezetting waardevol. 

Wetgeving: 

Als reglementaire basis gelden hier alle besluiten waarin het departement wordt aangeduid als 

advies verlenende instantie. Ter illustratie kan verwezen worden naar de volgende regelgevingen: 

• Koninklijk Besluit betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de 

gewestplannen (28/12/1972) Art. 11; 

• Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (art. 4.2.5); 

• VCRO (art. 2.2.7, 2.2.9, 2.2.12, 2.2.14, 2.2.18, 2.2.20); 

• Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (art. 24, 42,59); 

• Besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2000 tot aanwijzing van de entiteiten van de Vlaamse 

administratie die advies uitbrengen over een ontwerp van provinciaal ruimtelijk structuurplan (art. 

1, 1°);  

• Besluit van de Vlaamse Regering van 11 mei 2001 tot aanwijzing van de instellingen en 

administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen (art. 2, 4°); 

• Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 betreffende de milieueffectrapportage van 

plannen en programma's (art. 3 en bijlage); 

• Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot aanwijzing van de instanties die over een 

vergunningsaanvraag advies verlenen (artikel 1, 3°); 

• Besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2013 tot bepaling van de nadere regels inzake het 

planologisch attest (art. 10); 

• Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 

2014 betreffende de omgevingsvergunning (art. 35, 37); 

• Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot betreffende het geïntegreerde 

planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage, ruimtelijke 

veiligheidsrapportage en andere effectbeoordelingen (art. 7 en bijlage). 

Doel 9: Beheer van het landbouwmonitoringsnetwerk 

In het Vlaamse Gewest staat het Departement LV in voor het beheer van het 

Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN). Het LMN is een steekproef van een 750-tal Vlaamse 

landbouwbedrijven. Vlaamse landbouwbedrijven die wensen deel te nemen aan het LMN sluiten 

hiervoor een overeenkomst af met het Vlaamse Gewest. Via deze overeenkomst geeft de 

landbouwer de toestemming om de bevraagde gegevens ook rechtstreeks bij de bron te mogen 

bevragen. Dit LMN kadert in het informatienet inzake landbouwbedrijfsboekhoudingen, hierna 

informatienet te noemen, welk geregeld wordt door verordening (EG) nr. 1217/2009 van de Raad 

van 30 november 2009. Het informatienet heeft tot doel de boekhoudkundige gegevens te 

verzamelen, noodzakelijk voor het jaarlijks constateren van de inkomens van de landbouwbedrijven 

en de bedrijfseconomische analyse van landbouwbedrijven.  
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De gegevens uit het LMN dienen ook als input voor heel wat economische en milieuanalyses die 

uitgevoerd worden door het departement. 

Op basis van de LMN-gegevens kan de Standaard Output (SO) worden berekend. Deze geeft de 

gemiddelde mogelijke opbrengst van een landbouwproduct weer en wordt berekend voor een 

bepaalde regio (Vlaanderen) voor een representatieve groep bedrijven. De SO wordt gebruikt bij de 

opmaak van het steekproefplan voor het Landbouwmonitoringsnetwerk en zorgen er voor dat er 

vergelijkende analyses kunnen worden gemaakt tussen landbouwdeelsectoren binnen een lidstaat 

en voor een bepaalde landbouwdeelsector tussen verschillende lidstaten.  

Voor het Landbouwmonitoringsnetwerk wordt het aantal nutriëntenemissierechten of NER in 

eigendom ingevuld in de jaarvragen met een uitsplitsing volgens diercategorie (varkens, runderen, 

pluimvee en andere). 

De mededeling van de NER van VLM aan het departement LV biedt twee voordelen:  

- correctere gegevens (nu blijkt dat deze gegevens vaak verkeerd worden ingevuld)  

- we moeten ze niet langer opvragen bij de bedrijven zelf (administratieve vereenvoudiging, 

toepassing once only principe). 

Wetgeving: 

• verordening (EG) nr. 1217/2009 van de Raad van 30 november 2009 tot oprichting van een 

boekhoudkundig informatienet betreffende de inkomens en de bedrijfseconomische positie van 

de landbouwbedrijven in de Europese Gemeenschap;  

• gedelegeerde verordening (EU) nr. 1198/2014 van de Commissie van 1 augustus 2014 tot 

aanvulling van Verordening (EG) nr. 1217/2009 van de Raad tot oprichting van een 

boekhoudkundig informatienet betreffende de inkomens en de bedrijfseconomische positie van 

de landbouwbedrijven in de Europese Unie;  

• decreet van 24 december 2004 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005, 

artikel 54. 

Doel 10: Landbouwbeleid 

Het Departement LV heeft een beleidsondersteunende opdracht. In het kader hiervan monitort, 

analyseert en rapporteert het Departement LV het landbouwbeleid. Tevens volgt het Departement 

LV op een proactieve wijze de lange termijn doelstellingen en de strategische beleidsthema's op. 

Enkel via de toegang tot de benodigde gegevens is het Departement LV in staat deze opdracht op 

een betrouwbare, op cijfers en onderzoek gebaseerde basis te bieden en adviezen te geven aan de 

Vlaamse Regering.  

Wetgeving: 

• kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003 (artikel 4); 

• besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de 

Vlaamse administratie (artikel 30); 

• decreet van 6 juli 2007 houdende de oprichting van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en 

Visserij. 
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Artikel 2.3: Compatibiliteit 

Gelet op alle hierboven vermelde overwegingen, zijn de uitgangspunten waarvoor de gegevens 

worden ingezameld bij de aanleverende partij compatibel met de hiervoor vermelde doelen van 

verdere verwerking door de ontvangende partij. 

De ontvangende partijen passen hierbij art 6.4 van de AVG toe, in het bijzonder de passende 

waarborgen bij de rapportering volgend uit de doelen 2, 5, 7 en 10. 

 

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 betreffen 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. 

Erfgenamen 

De identificatiegegevens van de erfgenamen, o.a. via de aktes 

van bekendheid. 

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 erfgenamen kunnen toegang krijgen tot het Mestbankloket, 

voor wat betreft de gegevens die betrekking hebben op het 

bedrijf  van de overledene. 

Binnen de procedure voor erfopvolging moet de akte niet 

opnieuw opgevraagd worden bij de betrokkenen.  

 

Gebruikt voor de doel(en): 1 

Bewaartermijn van de 

gegevens  

de periode waarin VLM de 

gegevens wil bewaren 

Maximaal 5 jaar na afhandeling van de procedures waarbij de 

betrokkene het onderwerp vormde. 
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Verantwoording van de 

bewaartermijn  

Conform de VTC 26/2013 worden alle identificatiegegevens 

beheerd in een aparte toepassing. Zolang de landbouwer actief 

is, worden deze gegevens bijgehouden. Bij erfenisoverdracht of 

als de landbouwer zijn activiteiten stopt, worden de gegevens 

nog bijgehouden zodat steunbedragen waarop ze recht 

hebben nog kunnen uitbetaald worden of ingeval er 

vaststellingen werden gedaan er eventueel nog 

terugvorderingen kunnen worden gevraagd. De VLM kan haar 

dossiers blijven beheren in het kader van het Mestdecreet en 

de beheerovereenkomsten. 

Gegeven 2 

het concrete gegeven dat 

wordt meegedeeld. Als er 

veel gegevens zijn, kunnen 

ze in clusters worden 

vermeld. 

Landbouwers met biocertificering 

Alle landbouwers die minstens één perceel onderworpen 

hebben aan het controlesysteem van de biologische productie. 

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 Mestbank heeft als opdracht het Mestdecreet uit te voeren 

en controle te doen op de naleving ervan. Omdat voor 

biolandbouw specifieke regels gelden qua bemesting 

(bijvoorbeeld halvering van de opgebrachte P uit stalmest, het 

gebruik van kunstmest (art 13§5 Mestdecreet), bijkomende 

specifieke voorwaarden uit Europese wetgeving (Verordening 

(EG) nr. 834/2007, Verordening (EG) nr. 889/2008 en 

Verordening (EU) 2018/848) is de kennis van het statuut bio 

belangrijk voor het toekennen van de specifieke bepalingen, 

voor controle en aanpak van de controle bedrijfsdoorlichting 

(art 62 Mestdecreet) Het kenmerk landbouwer met bioteelt is 

een belangrijk gegeven.  

 

Gebruikt voor de doel(en): 2 en 3 

Bewaartermijn van de 

gegevens  

de periode waarin VLM de 

gegevens wil bewaren 

5 jaar  
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Verantwoording van de 

bewaartermijn  

Dit is een kenmerk van het bedrijf dat periodiek 

herberekend/verzameld wordt en is dus relevant tot het 

bedrijf wordt stopgezet/verwijderd wordt. Er worden 

statistieken en beleidsvoorbereidend werk gedaan over de 

jaren heen. Het gegeven wordt per campagne vernieuwd en 

voor de gestopte bedrijven behouden tot maximaal 5 jaar. Om 

de 4 jaar wordt een mestactieplan opgesteld. 

Gegeven 3 

het concrete gegeven dat 

wordt meegedeeld. Als er 

veel gegevens zijn, kunnen 

ze in clusters worden 

vermeld. 

Percelen met kenmerk bioteelt 

In kader van het Mestdecreet is het belangrijk dat de percelen 

waarop biologisch geteeld wordt, gekend zijn. Het belang van 

dit gegeven is gekoppeld aan het belang van gegeven 2.  

Deze gegevens worden per kalenderjaar bepaald. 

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 Mestbank heeft als opdracht het Mestdecreet uit te voeren 

en controle te doen op de naleving ervan. Omdat voor 

biolandbouw specifieke regels gelden qua bemesting 

(bijvoorbeeld halvering van de opgebrachte P uit stalmest, het 

gebruik van kunstmest (art 13§5 Mestdecreet), bijkomende 

specifieke voorwaarden uit Europese wetgeving (Verordening 

(EG) nr. 834/2007, Verordening (EG) nr. 889/2008 en 

Verordening (EU) 2018/848) is de kennis van het kenmerk 

bioperceel belangrijk voor het toekennen van de specifieke 

bepalingen, voor controle en aanpak van de controle 

bedrijfsdoorlichting (art 62 Mestdecreet) Het kenmerk perceel 

waarop bioteelt wordt toegepast, is een belangrijk gegeven.  

 

Gebruikt voor de doel(en): 2 en 3 

Bewaartermijn van de 

gegevens  

de periode waarin VLM de 

gegevens wil bewaren 

5 jaar 

Verantwoording van de 

bewaartermijn 

Dit is een kenmerk van het perceel dat jaarlijks op periodieke 

momenten herberekend en toegekend wordt aan de 

verzamelaanvraag. Er worden statistieken en 

beleidsvoorbereidend werk gedaan over de jaren heen. Het 
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gegeven wordt per campagne vernieuwd en voor de gestopte 

bedrijven behouden tot maximaal 5 jaar. Om de 4 jaar wordt 

een mestactieplan opgesteld. 

Gegeven 4 

het concrete gegeven dat 

wordt meegedeeld. Als er 

veel gegevens zijn, kunnen 

ze in clusters worden 

vermeld. 

Bedrijfstypologie en bedrijfsomzet 

De bedrijfstypologie is een Europese uniforme classificatie van 

de landbouwbedrijven die het Departement LV bepaalt op 

basis van de standaardopbrengsten voor de verschillende 

teelten en dieren op het bedrijf ten opzichte van de totale 

standaardopbrengst van het bedrijf.  

Onder dit gegeven wordt per landbouwer uitgewisseld:  

* de berekende specialisatie (Europese als eigen indeling) 

* de categorie   

* de totale standaardopbrengst 

* de opgegeven specialisatie (door starters).  

Deze gegevens worden per kalenderjaar bepaald. 

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 bedrijfstypologie zal gebruikt worden voor: 

* Beleidsvoorbereiding 

* Rapportering 

* Implementatie en controle naleving Mestdecreet 

* Landbouwstudies 

* bepalen melkveebedrijf in startjaar (nog geen melkgeg) 

 

De bedrijfsomzet zal voor de landbouwstudies dienen en geeft 

hierbij een goede maat voor de bedrijfsgrootte.  

 

Gebruikt voor de doel(en): 2 en 5 

Bewaartermijn van de 

gegevens  

de periode waarin VLM de 

gegevens wil bewaren 

5 jaar  

Verantwoording van de 

bewaartermijn  

Dit is een kenmerk van het bedrijf dat jaarlijks herberekend 

wordt en is dus relevant tot het bedrijf wordt 

stopgezet/verwijderd wordt. Er worden statistieken en 

beleidsvoorbereidend werk gedaan over de jaren heen. Het 

gegeven wordt per campagne vernieuwd en voor de gestopte 
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bedrijven behouden tot maximaal 5 jaar. Om de 4 jaar wordt 

een mestactieplan opgesteld. 

Gegeven 5 

het concrete gegeven dat 

wordt meegedeeld. Als er 

veel gegevens zijn, kunnen 

ze in clusters worden 

vermeld. 

GLB-actieve landbouwer 

In uitvoering van de GLB-wetgeving bepaalt het departement 

welke landbouwers kunnen beschouwd worden als ‘GLB-

actieve landbouwer’.  

Onder dit gegeven wordt per landbouwer uitgewisseld: 

* kenmerk GLB-actief JA/NEE 

* reden niet-GLB actief (negatieve NACEBEL-code of BIV) 

 

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 Mestbank (VLM) beheert een statuut “aangifteplichtige 

landbouwer”. Het kenmerk GLB-actieve landbouwer zal 

gebruikt worden om de procesmatige veranderingen als gevolg 

van mogelijke wijzigingen te onderzoeken in het kader van 

haar taken met betrekking tot de aangifteplicht van het 

Mestdecreet, de afgesproken controletrajecten en de cross 

compliance. 

Het kenmerk GLB-actieve landbouwer zal ook gebruikt worden 

voor de administratieve controles voorafgaand aan, en tijdens 

de looptijd van, afgesloten beheerovereenkomsten. 

Landbouwers die niet voldoen aan de definitie van een GLB-

actieve landbouwer dienen uitgesloten te worden van 

subsidies in het kader van beheerovereenkomsten.  

 

Gebruikt voor de doel(en): 2 en 6 

Bewaartermijn van de 

gegevens  

de periode waarin VLM de 

gegevens wil bewaren 

Voor doel 2 maxiuum 2 jaar en voor doel 6 tot 10 jaar 

Verantwoording van de 

bewaartermijn  

Maximuum 2 jaar is nodig om de gegevens ter beschikking te 

hebben bij een jaarlijkse gegevensoverdracht. 

10 jaar is nodig om te voldoen aan art. 68 van het Decreet van 

8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de 

boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op 

de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, ook 
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Rekendecreet genoemd. Deze termijn begint te lopen na 

afhandeling van het dossier (en eventuele uitbetaling / 

terugvordering). 

Gegeven 6 

het concrete gegeven dat 

wordt meegedeeld. Als er 

veel gegevens zijn, kunnen 

ze in clusters worden 

vermeld. 

Melklevering 

Het Departement LV heeft de melkleveringen per landbouwer 

en per jaar van de melkverwerkende industrie. Dit gegeven 

omvat: naam, klantnummer, landbouwernummer, 

ondernemingsnummer, exploitatienummer, geleverde melk per 

jaar. 

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 lijst met de melkleveringen zal gebruikt worden ter controle 

van de volledige melkgift zoals opgegeven door de landbouwer 

op zijn mestbankaangifte ter berekening van zijn 

mestproductie.  

 

Gebruikt voor de doel(en): 3 

Bewaartermijn van de 

gegevens  

de periode waarin VLM de 

gegevens wil bewaren 

5 jaar  

Verantwoording van de 

bewaartermijn  

Art.24§ 4 van het Mestdecreet bepaalt: “De in dit artikel 

bedoelde registers moeten gedurende vijf jaar op de plaats van 

uitbating ter inzage worden gehouden van de met het toezicht 

op de naleving van dit decreet belaste ambtenaren.” 

Artikel 1.3.1. (01/01/2017- ...) van VLAREME bepaalt: 

“Alle documenten die opgemaakt worden in het kader van het 

Mestdecreet van 22 december 2006 en alle bewijsstukken, 

worden door de betrokkene vijf kalenderjaren bewaard en ter 

inzage gehouden, vanaf 1 januari die volgt op de datum 

waarop het document of bewijsstuk is opgemaakt.” 

 



 
 

17 
 

Gegeven 7 

het concrete gegeven dat 

wordt meegedeeld. Als er 

veel gegevens zijn, kunnen 

ze in clusters worden 

vermeld. 

Rapporten schattingscommissies 

De schattingscommissies en experten geven hun 

teeltschadevastelling weer in een rapport. In geval van ernstige 

teeltschade kan de landbouwer een schadedossier indienen bij 

het departement Landbouw en Visserij. 

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 

Het Mestdecreet bepaalt een plicht voor het nemen van 

nitraatresidustalen in de periode van 1 oktober tot 15 

november. Hiermee wordt de reststikstof gemeten na het 

groeiseizoen.. De teeltschadevaststellingen zijn een objectief 

middel om nutriëntenoverschot na overmacht door 

teeltschade te valideren.  

 

Gebruikt voor de doel(en): 3 

Bewaartermijn van de 

gegevens  

de periode waarin VLM de 

gegevens wil bewaren 

Maximaal tot 5 jaar na afhandeling van de procedures waarbij 

het schaderapport het onderwerp vormde.  

Verantwoording van de 

bewaartermijn  

Art.24§ 4 van het Mestdecreet bepaalt: “De in dit artikel 

bedoelde registers moeten gedurende vijf jaar op de plaats van 

uitbating ter inzage worden gehouden van de met het toezicht 

op de naleving van dit decreet belaste ambtenaren.” 

Artikel 1.3.1. (01/01/2017- ...) van VLAREME bepaalt: 

“Alle documenten die opgemaakt worden in het kader van het 

Mestdecreet van 22 december 2006 en alle bewijsstukken, 

worden door de betrokkene vijf kalenderjaren bewaard en ter 

inzage gehouden, vanaf 1 januari die volgt op de datum 

waarop het document of bewijsstuk is opgemaakt.” 

 

Gegeven 8 

het concrete gegeven dat 

wordt meegedeeld. Als er 

Faillissementen 

De curator en de rechtstoestand van de onderneming. 
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veel gegevens zijn, kunnen 

ze in clusters worden 

vermeld. 

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 curatoren kunnen toegang krijgen tot het Mestbankloket 

voor de gefailleerde. Op basis van de rechtstoestand kan beslist 

worden of er nog een schuldvordering kan ingediend worden 

of niet.  

 

Gebruikt voor de doel(en): 4 

Bewaartermijn van de 

gegevens  

de periode waarin VLM de 

gegevens wil bewaren 

Maximaal tot 5 jaar na afhandeling van de procedures waarbij 

het faillissement het onderwerp vormde.  

Verantwoording van de 

bewaartermijn  

Art.24§ 4 van het Mestdecreet bepaalt: “De in dit artikel 

bedoelde registers moeten gedurende vijf jaar op de plaats van 

uitbating ter inzage worden gehouden van de met het toezicht 

op de naleving van dit decreet belaste ambtenaren.” 

 

Gegeven 9 

het concrete gegeven dat 

wordt meegedeeld. Als er 

veel gegevens zijn, kunnen 

ze in clusters worden 

vermeld. 

Rechtstreekse betalingen 

Het departement LV doet betalingen ikv de directe 

steunmaatregelen met de uitbetaling van de basis-, 

vergroenings-, zoogkoeien- en kalverpremie.  

Onder dit gegeven wordt per landbouwer uitgewisseld de 

meest actuele informatie over de uitbetalingen (voorbije 

uitbetalingen met bedrag en geplande uitbetalingen met 

geschat bedrag), het rekeningnummer waarop de betalingen 

werden of worden uitgevoerd, het gegeven of er reeds 

derdenbeslag op de betalingen rust. 

Verantwoording 

proportionaliteit 

waarom elk gegeven 

noodzakelijk is voor het 

Om na te gaan bij debiteuren waarvoor de VLM een 

dwangbevel oplegde wegens niet-betaalde boetes en die het 

bevel niet opvolgden waardoor de invordering vervolgd moet 

worden, of het nuttig is om een derdenbeslag te leggen op de 
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gevraagde doel. Als in artikel 

1 en 2 verschillende doelen 

zijn opgegeven, aangeven 

voor welk doel het gegeven 

wordt meegedeeld 

rechtstreekse betalingen, is het belangrijk om dit gegeven te 

kennen zodat de VLM geen derdenbeslag laat leggen bij 

landbouwers met onvoldoende directe steun (kadert in 

doelstelling kostenbesparend invorderen). Om in het kader van 

een rechtszaak op verzoek van de rechter te kunnen aantonen 

dat betrokkene een wezenlijk inkomen haalt uit zijn 

landbouwactiviteiten, is het belangrijk om dit gegeven te 

kennen.  

 

Gebruikt voor de doel(en): 4 

Bewaartermijn van de 

gegevens  

de periode waarin VLM de 

gegevens wil bewaren 

Maximaal tot 5 jaar na afhandeling van de procedures waarbij 

het gegeven het onderwerp vormde.  

Verantwoording van de 

bewaartermijn  

Art.24§ 4 van het Mestdecreet bepaalt: “De in dit artikel 

bedoelde registers moeten gedurende vijf jaar op de plaats van 

uitbating ter inzage worden gehouden van de met het toezicht 

op de naleving van dit decreet belaste ambtenaren.” 

Artikel 1.3.1. (01/01/2017- ...) van VLAREME bepaalt: 

“Alle documenten die opgemaakt worden in het kader van het 

Mestdecreet van 22 december 2006 en alle bewijsstukken, 

worden door de betrokkene vijf kalenderjaren bewaard en ter 

inzage gehouden, vanaf 1 januari die volgt op de datum 

waarop het document of bewijsstuk is opgemaakt.” 

 

Gegeven 10 

het concrete gegeven dat 

wordt meegedeeld. Als er 

veel gegevens zijn, kunnen 

ze in clusters worden 

vermeld. 

2 GVE percelen 

Percelen met een maximale bemesting door twee grootvee 

eenheden per hectare al dan niet aangevuld met 100 eenheden 

N per hectare uit kunstmest. 

Verantwoording 

proportionaliteit 

De kennis van deze maximale bemesting is cruciaal om de 

impact van een gebiedsontwikkeling op het landbouwperceel 
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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 

en de landbouw te kunnen weergeven conform het wettelijk 

kader.  

 

Gebruikt voor de doel(en): 7 

Bewaartermijn van de 

gegevens  

de periode waarin het 

Departement LV de 

gegevens wil bewaren 

3 jaar  

Verantwoording van de 

bewaartermijn  

Bij de berekening van de Landbouwimpactstudies volstaat het 

om te beschikken over de gegevens van de twee recentst 

beschikbare jaren. Gezien de berekening momenteel jaarlijks 

gepland wordt volstaat hier 3 jaar. 

Gegeven 11 

het concrete gegeven dat 

wordt meegedeeld. Als er 

veel gegevens zijn, kunnen 

ze in clusters worden 

vermeld. 

NER 

De nutriëntenemissierechten zijn de individuele en 

verhandelbare rechten die op basis van mestproductie bepalen 

hoeveel dieren op een bedrijf mogen worden gehouden. 

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 kennis van de NER voor het beheer van het 

landbouwmonitoringsnetwerk (doel 9) heeft enkel betrekking 

op de deelnemende bedrijven die aangifteplichtig zijn bij de 

Mestbank. Dit gaat om ongeveer 750 bedrijven, die 

toestemming verleenden tot het gebruik van deze gegevens. 

De kennis van NER zal gebruikt worden voor ontwikkeling van 

toekomstig landbouwbeleid (doel 10). Voor doel 10 worden 

enkel anonieme gegevens verschaft. 

 

Gebruikt voor de doel(en): 9 en 10 

Bewaartermijn van de 

gegevens  

3 jaar 
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de periode waarin het 

Departement LV de 

gegevens wil bewaren 

Verantwoording van de 

bewaartermijn  

Doel 9 en 10 is het gebruik van de recentste gegevens of deze 

van het afgesloten (boek)jaar voor de berekeningen nodig. 

Gezien de belangrijkste berekeningen jaarlijks gebeuren 

volstaat hier maximaal 3 jaar. 

Gegeven 12 

het concrete gegeven dat 

wordt meegedeeld. Als er 

veel gegevens zijn, kunnen 

ze in clusters worden 

vermeld. 

Diergegevens 

De VLM levert de veebezetting die beschikbaar is op het bedrijf 

van de landbouwer op basis van de aangifte die de 

landbouwer bij de VLM jaarlijks doet in het kader van het 

Mestdecreet. 

En specifiek voor de advisering (doel 8) levert de VLM de 

recente diergegevens voor het gevraagde bedrijf. 

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 

Voor de afbouw van de samengestelde landbouwers (doel 1) is 

kennis van de veebezetting nodig. Bij de advisering (doel 8) is 

naast de veebezetting ook de recente diergegevens nodig om 

een accurate bedrijfsinschatting te kunnen maken. 

De kennis van de veebezetting voor het beheer van het 

landbouwmonitoringsnetwerk (doel 9) heeft enkel betrekking 

op de deelnemende bedrijven die aangifteplichtig zijn bij de 

Mestbank. Dit gaat om ongeveer 750 bedrijven, die 

toestemming verleenden tot het gebruik van deze gegevens.  

 

Gebruikt voor de doel(en): 1, 8 en 9 

Bewaartermijn van de 

gegevens  

de periode waarin het 

Departement LV de 

gegevens wil bewaren 

3 jaar voor doel 1, 2 jaar voor doel 9 en 30 jaar voor doel 8 

Verantwoording van de 

bewaartermijn  

Voor de dossieropvolging bij doel 1 is 3 jaar voldoende. 

De jaarlijkse veebezetting wordt jaarlijks uitgewisseld. Om 

continuiteit te verzekeren bij doel 9 worden de gegevens 

maximaal 2 jaar bijgehouden. 
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Het advies (doel 8) wordt meestal gevolgd door de betrokken 

bestuursinstantie die de vergunning effectief verleent. Daarom 

heeft dit advies een zelfde waarde als de eigenlijke beslissing 

zelf waarvoor geen verjaringstermijn geldt. 30 jaar wordt 

genomen omdat het dan nog weinig waarschijnlijk is dat er 

nog naar een oud dossier wordt teruggegrepen of er nog 

beroepsdossiers hangende zijn. 

 

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

De ontvangende partij 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 VLM die toegang hebben tot de gegevens 1 tot en met 

9, vermeld in artikel 2. Enkel personen die omwille van hun functieprofiel deze informatie 

nodig hebben voor de uitvoering van hun werk, krijgen toegang tot de informatie, 

• de functie van de personeelsleden van het Departement LV die toegang hebben tot de 

gegevens 10 tot en met 12, vermeld in artikel 2. Enkel personen die omwille van hun 

functieprofiel deze informatie nodig hebben voor de uitvoering van hun werk, krijgen 

toegang tot de informatie, 

• de informatici van het Departement LV voor softwareontwikkeling- en ondersteuning, 

• de informatici van VLM voor softwareontwikkeling- en ondersteuning, 

• de personeelsleden van de dienst Interne Audit voor hun auditactiviteiten, 

• de personeelsleden van de inspectiediensten voor hun controleactiviteiten. 

Bij mededeling van de gegevens door de ontvangende partij aan (derde) wordt er maximaal 

rekening gehouden met de privacy van de betrokken : 

 Niet van toepassing 

Indien er een mededeling van gegevens door de ontvangende partij aan andere derden dan 

hierboven vermeld, gewenst is ter uitvoering van de doelen in dit protocol, dient hiervoor eerst 

het akkoord van de aanleverende partij verkregen te worden. 

 

Artikel 5. Periodiciteit van de mededeling en de duur van de mededeling 

Om de werking van de ontvangende partij te ondersteunen worden de gegevens van 1 tot en met 

4 als ook 8 (art 3.) permanent medegedeeld. Zo kan de ontvangende partij rekening houden met 

de feitelijke situatie op het moment van dossierbehandeling conform het aangegeven doel (art. 2). 

Om de werking van de ontvangende partij te ondersteunen worden de gegevens 6, 10 en 12 (art 

3.) periodiek medegedeeld. Zo kan de ontvangende partij de gegevens inbrengen in de aangegeven 

doelen (art. 2). 

Gegeven 7, 9 11 en 12 worden ad hoc uitgewisseld naar aanleiding van specifieke dossiers en indien 

mogelijk ook via webservice. 
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De partijen organiseren een jaarlijkse overlegvergadering 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 van de mededeling 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: 

- De VLM beschikt over een actueel veiligheidsbeleid gebaseerd op de ISO-norm 27002 en heeft op 

basis hiervan een informatiebeveiligingsmanagementsysteem uitgebouwd met een jaarplan en 

rapportering. 

- Het Departement LV behaalde en onderhoudt het ISO 27001 certificaat.  

- De ontvangende partijen verbinden zich er toe om de gegevens die zij verwerken te beschermen 

en zich te wapenen tegen afwijkingen van het doeleinde. 

- Concreet verloopt de beveiliging van de gegevensmededeling als volgt: 

Van het Departement LV naar VLM momenteel via de beveiligde, bestaande 

LandbouwIdentificatieDienst (LID-webservice) en GeefPercelenDienst (GPD-service), een beveiligde 

sharepointsite of versleutelde bestanden. 

Van VLM naar het Departement LV via een beveiligd uitwisselingsplatvorm, momenteel met de 

tool genaamd AUB. 

In het geval de ontvangende partij voor de verwerking van persoonsgegevens die het voorwerp 

zijn van voorliggend protocol, beroep doet op een verwerker (of meerdere verwerkers), doet de 

ontvangende partij 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. De ontvangende partij sluit in 

voorkomend geval met alle verwerkers een verwerkersovereenkomst in overeenstemming met 

artikel 28 van de algemene verordening gegevensbescherming. Op vraag van de aanleverende 

partij bezorgt de ontvangende partij haar een overzicht van de verwerkers die de gevraagde 

gegevens verwerken. 

 

Artikel 7: Kwaliteit van de persoonsgegevens 

Zodra de ontvangende partij één of meerdere foutieve, onnauwkeurige, onvolledige, ontbrekende, 

verouderde of overtollige gegevens in de persoonsgegevens, vermeld in artikel 3 van dit protocol, 
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vaststelt, meldt zij dat onmiddellijk aan de aanleverende partij, die na onderzoek van de 

voornoemde vaststellingen onmiddellijk de gepaste maatregelen treft.  

 

Artikel 8: Sanctie bij niet-naleving 

In afwijking van artikel 5 van dit protocol, duur van de mededeling, kan de aanleverende partij dit 

protocol middels eenvoudige kennisgeving en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling eenzijdig 

beëindigen als de ontvangende partij 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 

De ontvangende partij engageert zich in het licht van artikel 33 van de algemene verordening 

gegevensbescherming om de aanleverende partij zonder onredelijke vertraging op de hoogte te 

stellen van elk gegevenslek dat zich voordoet betreffende de meegedeelde gegevens en 

onmiddellijk 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 VLM is: FG-VLM@vlm.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: 

 het Departement LV: www.vlaanderen.be/landbouw/privacy, 

 VLM: https://www.vlm.be/nl/themas/over_VLM/Privacy 

VLM maakt het protocol bekend via deze website: 

Gebruik van gegevens die VLM verkrijgt van derden: 

https://www.vlm.be/nl/themas/over_VLM/Privacy/Paginas/Gebruik-van-gegevens-die-VLM-

verkrijgt-van-derden.aspx 

Gegevens die VLM levert aan derden: 

https://www.vlm.be/nl/themas/over_VLM/Privacy/Paginas/Gegevens.aspx 

Het Departement LV maakt het protocol bekend via deze website:  

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

visserij/gegevensuitwisseling…. 

mailto:FG-VLM@vlm.be
mailto:gegevensbescherming@lv.vlaanderen.be
http://www.vlaanderen.be/landbouw/privacy
https://www.vlm.be/nl/themas/over_VLM/Privacy/Paginas/Gebruik-van-gegevens-die-VLM-verkrijgt-van-derden.aspx
https://www.vlm.be/nl/themas/over_VLM/Privacy/Paginas/Gebruik-van-gegevens-die-VLM-verkrijgt-van-derden.aspx
https://www.vlm.be/nl/themas/over_VLM/Privacy/Paginas/Gegevens.aspx
https://lv.vlaanderen.be/nl/home/over-ons/departement-landbouw-en-visserij/gegevensuitwisseling…
https://lv.vlaanderen.be/nl/home/over-ons/departement-landbouw-en-visserij/gegevensuitwisseling…
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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 op 1-10-2020 

Onverminderd de bepalingen in artikel 8, kunnen beide partijen dit protocol schriftelijk opzeggen 

mits inachtneming van een opzegtermijn van 12 maanden. 

 

Opgemaakt te Brussel, op 24-9-2020 in evenveel exemplaren als er partijen zijn. 

 

 

 

 

 

 

___________________________ ___________________________ 

Toon Denys Patricia De Clercq 

Gedelegeerd bestuurder VLM Secretaris-generaal het Departement LV 
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