Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van
artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming
van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van
persoonsgegevens,
tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en Agentschap
Innoveren & Ondernemen (VLAIO), in het kader van de controle op
de verleende steunmaatregelen aan ondernemingen ten gevolge
van de coronacrisis
PIM2020-777

I.

Advies van de Data Protection Officer (DPO)

1. De DPO van de federale overheidsinstantie die houder is van de doorgegeven
persoonsgegevens, heeft een advies uitgebracht: Positief
2. De DPO van de federale overheidsinstantie of van de private organisatie voor wie de
doorgegeven persoonsgegevens bestemd zijn, heeft een advies uitgebracht: Positief
II.

Identificatie van de bij de gegevensuitwisseling
overheidsinstantie(s) of private organisatie

betrokken

federale

Dit protocol wordt opgemaakt tussen de federale overheidsinstantie die de
persoonsgegevens doorgeeft die het voorwerp van dit protocol uitmaken:
1. De Federale Overheidsdienst Financiën
ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0308.357.159, waarvan de
kantoren gelegen zijn aan de Koning Albert II-laan 33 bus 50, 1030 Brussel en die
vertegenwoordigd wordt door
Voorzitter van het Directiecomité
En de volgende overheidsinstantie of private organisatie die de persoonsgegevens ontvangt
die het voorwerp van dit protocol uitmaken:
1. Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO), intern verzelfstandigd agentschap
opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2005 aangaande het
Agentschap Innoveren en Ondernemen, ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder het nummer 0316.380.841, waarvan de kantoren gelegen zijn
Koning Albert II-laan 35 bus 12, 1030 Brussel en die vertegenwoordigd wordt door
Mark Andries, Administrateur-generaal
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De partijen zijn het volgende overeengekomen:
III.

Definities

Overeenkomstig artikel 4 van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en
de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband
met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens
en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming),
wordt, in het kader van dit protocol, verstaan onder:
-

-

-

-

-

"ontvanger": de natuurlijke persoon of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst
of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens
worden verstrekt.
Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een
bijzonder onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijk recht, gelden
echter niet als ontvangers; de verwerking van die gegevens door die
overheidsinstanties strookt met de gegevensbeschermingsregels die op het
betreffende verwerkingsdoel van toepassing zijn.1
"persoonsgegevens": alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare
natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon
die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een
identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online
identificator, of van één of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke,
fysiologische genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van
die natuurlijke persoon.
"verwerkingsverantwoordelijke": de natuurlijke persoon of rechtspersoon, de
overheidsinstantie, de dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met
anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking vaststelt. Wanneer de
doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het
lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de
verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen.
"verwerker": de natuurlijke persoon of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst
of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke
persoonsgegevens verwerkt.
"derde": een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst
of
een
ander
orgaan,
niet
zijnde
de
betrokkene,
noch
de
verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder
rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd
zijn om de persoonsgegevens te verwerken.
"verwerking": een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot
persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via
geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren,
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Hieraan moet worden toegevoegd, zoals uiteengezet in de memorie van toelichting van de voormelde wet
van 30 juli 2018, dat de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de overheden bedoeld in ondertitel 3 van titel 3
van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, geen ontvangers zijn, in de zin
van de definitie van de Verordening. De inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de overheden bedoeld in
ondertitel 3 van titel 3 zijn dan ook uitgesloten van de vermelding in het protocol.
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opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door
middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen,
aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
In het kader van de toepassing van dit protocol wordt bovendien verstaan onder:
-

IV.

"doeleinde": doel waarvoor de gegevens verwerkt worden.

Context

Omdat ondernemingen met een vestiging in het Vlaams Gewest sinds maart 2020
geconfronteerd worden met sluiting of een omzetdaling ingevolge de federale
coronamaatregelen ter inperking van de verspreiding van het COVID-19 virus, heeft de
Vlaamse Regering beslist om ondersteuningsmaatregelen te nemen om de continuïteit van de
ondernemingen te kunnen verzekeren
Met de steunmaatregelen Corona Compensatiepremie (CCP), Corona Ondersteuningspremie
(COP), Vlaams Beschermingsmechanisme (BVM), Vlaams Beschermingsmechanisme bis (VBM
bis) en de vervolgmaatregelen Vlaams Beschermingsmechanisme ter (VBM ter) wordt steun
toegekend aan ondernemingen die geconfronteerd worden met een omzetdaling in de
steunperiode 2020 (de periode verschilt afhankelijk van de maatregel) van minstens 60% ten
opzichte van dezelfde periode in 2019 (zie art. 4, 1° lid, BVR CCP ; art. 4, BVR COP, art. 4 BVR
VBM, art. 3, §1, 5° lid, BVR VBM bis en art. 3, §1, 4° lid, BVR VBM ter (de besluiten zijn vermeld
in het kader van punt VII).
Om de toekenning snel te laten verlopen, wordt tijdens de aanvraag van deze premie een
verklaring op eer gevraagd van de indiener. Daar waar bij de Corona Compensatie- en
Ondersteuningspremie een forfaitaire steun wordt toegekend, wordt vanaf de
steunmaatregelen Vlaams Beschermingsmechanisme de steun berekend als een percentage
(7,5% , resp. 10%) van de omzet zonder BTW uit geleverde prestaties in de referentieperiode
in 2019 (zie art. 3, 1° lid, BVR VBM; art. 3, §1, 1° lid, §2, 1° lid, §3, 1° lid, BVR VBM bis; art. 3,
§1, 1° lid, §2, 1° lid, §3, 1° lid, VBM ter (de besluiten zijn vermeld in het kader van punt VII). In
de online aanvraag wordt de onderneming gevraagd haar omzetcijfer uit de referentieperiode
op te geven.
Het geleden omzetverlies evenals de omzet als basis van de steunberekening dienen nadien,
dit is na steuntoekenning, gecontroleerd te worden om fraude en misbruik tegen te gaan.
Op basis van BTW-gegevens van FOD Financiën zal de Dienst Inspectie van VLAIO de
omzetdaling kunnen controleren. De Dienst Inspectie gaat daarbij uit van een risico analyse
waarna de controles gericht en efficiënt kunnen plaatsvinden.
In de drie steunmaatregelen is bepaald dat het steunbedrag van ondernemingen die onder
het toepassingsgebied van het Geregistreerd kassasysteem (GKS) vallen maar niet over een
GKS beschikken, begrensd wordt tot resp. 3000 euro (VBM) of 2250 euro (VBM bis en ter). (Zie
art. 5, 4° lid, BVR VBM; art. 4, 4°lid, BVR VBM bis en art. 4, 4° lid, BVR VBM ter (de besluiten
zijn vermeld in het kader van punt VII).
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De Dienst Inspectie zal controleren of de ondernemingen die in hun steunaanvraag verklaard
hebben over een GKS te beschikken, hierover ook daadwerkelijk beschikken. Om deze
controle te kunnen uitvoeren zal de Dienst Inspectie nagaan bij de FOD Financiën of deze
ondernemingen over een GKS beschikken.
Om die reden zal in dit protocol een elektronische overdracht van gegevens worden
uitgewerkt tussen FOD Financiën en VLAIO.

V.

Voorwerp van het protocol

Dit protocol heeft als voorwerp het aanleveren van de in het onderstaande punt IX opgelijste
gegevens van de FOD Financiën aan VLAIO voor de controle van Vlaamse corona
steunmaatregelen door de Dienst Inspectie van VLAIO om na te gaan of de steun aan de
onderneming werd toegekend conform de wettelijke bepalingen.

VI.

Identificatie van de verwerkingsverantwoordelijken en DPO

1.

2.

2.
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VII.

Rechtmatigheid

Rechtmatigheid in hoofde van Vlaio
De door dit protocol geformaliseerde verwerking is rechtmatig omdat deze verwerking
noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het
kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is
opgedragen (art. 6, lid 1, e) AVG)
Het in dit geval ingeroepen algemeen belang wordt gerechtvaardigd als volgt:
Het decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, in het
bijzonder artikel 35 vormt de basis voor het economische ondersteuningsbeleid voor
ondernemingen in Vlaanderen.
VLAIO is hierdoor aangeduid als uitvoerder van dit beleid via het besluit van de Vlaamse
Regering van 7 oktober 2005 (art. 2, § 2 van het besluit) aangaande het Agentschap
Innoveren en Ondernemen.
De inspecteurs van VLAIO zien toe op de naleving van de voorwaarden gesteld bij de
steuntoekenning in de overeenkomstig artikel 4, §2, van het besluit van de Vlaamse
Regering van 7 oktober 2005 aangaande het Agentschap Innoveren en Ondernemen.
Bovendien wordt in artikel 40 van het decreet van 16 maart 2012 betreffende het
economisch ondersteuningsbeleid en artikel 12 en 13 van de algemene bepalingenwet
(Wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de
begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen
en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof) de controle
en de terugvordering van subsidies geregeld.
Dit wordt geconcretiseerd in de verschillende besluiten per steunmaatregel - er zijn 5
steunmaatregelen gebaseerd op omzetdaling en 3 steunmaatregelen waarbij het
beschikken over een Geregistreerd kassasysteem (GKS) kan ingeroepen worden voor een
hogere steuntoekenning :
BVR corona compensatiepremie (BVR CCP):
Besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 tot toekenning van steun aan
ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de exploitatiebeperkingen
opgelegd door de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12
maart 2020 inzake het coronavirus.
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1032868&param=inhoud&ref=s
earch&AVIDS=
Art. 11 van dit besluit geeft VLAIO de bevoegdheid om de waarachtigheid van de
gerapporteerde omzetgegevens na te gaan op basis van de administratieve gegevens en
van de boekhouding van de onderneming en de premie terug te vorderen binnen de 6
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jaar na indiening van de steunaanvraag, indien niet voldaan is aan de voorwaarden van
het besluit.
Hiervoor is het noodzakelijk dat VLAIO de nodige controles kan uitvoeren.
BVR corona ondersteuningspremie (BVR COP):
Besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 tot toekenning van steun aan
ondernemingen die een omzetdaling hebben ondanks de versoepelde
coronavirusmaatregelen, tot wijziging van de artikelen 1, 9 en 11 van het besluit van de
Vlaamse Regering van 10 april 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die een
omzetdaling hebben ten gevolge van de exploitatiebeperkingen opgelegd door de
maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het
coronavirus, en tot wijziging van de artikelen 1, 6, 9 en 12 van het besluit van de Vlaamse
Regering van 20 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht
moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale
Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1033253&param=inhoud&AID=
1276298
Art. 11 van dit besluit geeft VLAIO de bevoegdheid om de waarachtigheid van de
gerapporteerde omzetgegevens na te gaan op basis van de administratieve gegevens en
van de boekhouding van de onderneming en de premie terug te vorderen binnen de 6 jaar
na indiening van de steunaanvraag, indien niet voldaan is aan de voorwaarden van het
besluit.
Hiervoor is het noodzakelijk dat VLAIO de nodige controles kan uitvoeren.
BVR Vlaams Beschermingsmechanisme (BVR VBM):
Besluit van de Vlaamse Regering van 7 augustus 2020 betreffende het Vlaams
Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge
van de verstrengde coronavirusmaatregelen genomen vanaf 29 juli 2020, tot wijziging van
artikel 10 en 21 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 inzake de
corona ondersteuningspremie en tot wijziging van artikel 1 van en tot toevoeging van een
bijlage aan het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2020 inzake de corona
handelshuurlening
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1033573&param=inhoud&ref=s
earch&AVIDS=
Art. 9 van dit besluit geeft VLAIO de bevoegdheid om de waarachtigheid van de
gerapporteerde omzetgegevens na te gaan op basis van de administratieve gegevens en
van de boekhouding van de onderneming (die informatie kan ook opgevraagd worden
bij de federale of Vlaamse gegevensbronnen) en de premie terug te vorderen binnen de 6
jaar na indiening van de steunaanvraag, indien niet voldaan is aan de voorwaarden van
het besluit.
Het beschikken over een Geregistreerd kassasysteem (GKS) kan ingeroepen worden voor
een hogere steuntoekenning (art. 5 van dit besluit). Overeenkomstig artikel 21bis van het
koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de
voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde en artikel 2bis van het koninklijk
besluit van 30 december 2009 tot het bepalen van de definitie en de voorwaarden
waaraan een geregistreerd kassasysteem in de horecasector moet voldoen, moeten
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ondernemingen, die exploitant zijn van een inrichting waar regelmatig maaltijden worden
verbruikt of van een traiteurszaak die regelmatig cateringdiensten verricht over een
geregistreerd kassasysteem moeten beschikken.
Hiervoor is het noodzakelijk dat VLAIO de nodige controles kan uitvoeren.
BVR Vlaams Beschermingsmechanisme bis (BVR VBM bis):
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 oktober 2020 betreffende het Vlaams
Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge
van de verstrengde coronavirusmaatregelen genomen op 6 en 16 oktober 2020 en tot
wijziging van artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 tot
toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de
maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het
coronavirus

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1033780&param=inhoud&AID=128125
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Art. 8 van dit besluit geeft VLAIO de bevoegdheid om de waarachtigheid van de
gerapporteerde omzetgegevens na te gaan op basis van de administratieve gegevens en
van de boekhouding van de onderneming (die informatie kan ook opgevraagd worden
bij de federale of Vlaamse gegevensbronnen) en de premie terug te vorderen binnen de 6
jaar na indiening van de steunaanvraag, indien niet voldaan is aan de voorwaarden van
het besluit.
Het beschikken over een Geregistreerd kassasysteem (GKS) kan ingeroepen worden voor
een hogere steun toekenning (art. 4 van dit besluit). Overeenkomstig artikel 21bis van het
koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de
voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde en artikel 2bis van het koninklijk
besluit van 30 december 2009 tot het bepalen van de definitie en de voorwaarden
waaraan een geregistreerd kassasysteem in de horecasector moet voldoen, moeten
ondernemingen, die exploitant zijn van een inrichting waar regelmatig maaltijden worden
verbruikt of van een traiteurszaak die regelmatig cateringdiensten verricht over een
geregistreerd kassasysteem moeten beschikken.
Hiervoor is het noodzakelijk dat VLAIO de nodige controles kan uitvoeren.
BVR Vlaams Beschermingsmechanisme ter (BVR VBM ter):
Besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 betreffende het Vlaams
Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge
van de verstrengde coronavirusmaatregelen van 28 oktober 2020 en tot wijziging van
artikel 1, 3 en 4 van en toevoeging van een bijlage aan het besluit van de Vlaamse
Regering van 23 oktober 2020 betreffende het Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de
verstrengde coronavirusmaatregelen genomen op 6 en 16 oktober 2020 en tot wijziging
van artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 tot toekenning
van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de
maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het
coronavirus
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1033896&param=inhoud&ref=s
earch&AVIDS=1409699,1409700,1409703,1409704
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Art. 8 van dit besluit geeft VLAIO de bevoegdheid om de waarachtigheid van de
gerapporteerde omzetgegevens na te gaan op basis van de administratieve gegevens en
van de boekhouding van de onderneming (die informatie kan ook opgevraagd worden
bij de federale of Vlaamse gegevensbronnen) en de premie terug te vorderen binnen de 6
jaar na indiening van de steunaanvraag, indien niet voldaan is aan de voorwaarden van
het besluit.
Het beschikken over een Geregistreerd kassasysteem (GKS) kan ingeroepen worden voor
een hogere steun toekenning (art. 4 van dit besluit). Overeenkomstig artikel 21bis van het
koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de
voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde en artikel 2bis van het koninklijk
besluit van 30 december 2009 tot het bepalen van de definitie en de voorwaarden
waaraan een geregistreerd kassasysteem in de horecasector moet voldoen, moeten
ondernemingen, die exploitant zijn van een inrichting waar regelmatig maaltijden worden
verbruikt of van een traiteurszaak die regelmatig cateringdiensten verricht over een
geregistreerd kassasysteem moeten beschikken.
Hiervoor is het noodzakelijk dat VLAIO de nodige controles kan uitvoeren.
Rechtmatigheid in hoofde van FOD Financiën
De door dit protocol georganiseerde verwerking is rechtmatig in hoofde van FOD Financiën
omdat deze verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang
of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de
verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen» (art. 6, 1, e) AVG)
Het in dit geval ingeroepen algemeen belang wordt gerechtvaardigd als volgt:
Artikel 328 van het Wetboek op de inkomstenbelastingen verplicht de administratieve
diensten van de staat kennis te nemen van de fiscale toestand van personen en
vennootschappen die kredieten, leningen, premies, subsidies of ieder ander voordeel
aanvragen dat rechtstreeks of onrechtstreeks gebaseerd is op het bedrag van de inkomsten.
Met betrekking tot het geregistreerd kassasysteem kan worden verwezen naar de volgende
wettelijke basis:
Inzake de doelgroep: KB nr. 1 m.b.t. de regeling voor de voldoening van de belasting over de
toegevoegde waarde, artikel 21bis:
§ 1. De exploitant van een inrichting waar maaltijden worden verbruikt alsmede de traiteur
die cateringdiensten verricht, zijn gehouden aan de belastingplichtige of nietbelastingplichtige klant het kasticket uit te reiken bedoeld in het koninklijk besluit van 30
december 2009 tot het bepalen van de definitie en de voorwaarden waaraan een
geregistreerd kassasysteem in de horecasector moet voldoen, voor alle handelingen die zij in
de uitoefening van de economische activiteit verrichten en die verband houden met het
verstrekken van maaltijden en dranken, al dan niet verschaft bij de maaltijd, met inbegrip
van alle verkopen van spijzen en dranken in voormelde inrichting, wanneer de jaaromzet,
exclusief belasting over de toegevoegde waarde, met betrekking tot de restaurant- en
cateringdiensten, met uitsluiting van de diensten die bestaan uit het verschaffen van
dranken, meer bedraagt dan 25.000 euro.
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Wanneer de exploitant beschikt over meerdere inrichtingen waar maaltijden worden
verbruikt, worden de voorwaarden bedoeld in het eerste lid per inrichting beoordeeld.
Dit kasticket wordt uitgereikt op het tijdstip van de voltooiing van de dienst of van de
levering van de goederen en bevat onder meer de in artikel 2, punt 4, van voornoemd
koninklijk besluit voorziene vermeldingen
Inzake het geregistreerd kassasysteem zelf: KB van 30.12.2009 tot het bepalen van de
definitie en de voorwaarden waaraan een geregistreerd kassasysteem in de horecasector
moet voldoen:
Artikel 2
Het geregistreerd kassasysteem dient te voldoen aan volgende minimale technische vereisten
en dient volgende waarborgen te bieden :
1.
de onveranderlijkheid van de ingebrachte gegevens, vanaf het moment van invoer in het
kassasysteem tot op het einde van de wettelijke bewaartermijnen;
2.
de bewaring van alle ingebrachte gegevens, gelijktijdig met de aanmaak van het
kasticket in de zin van artikel 21bis van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992, in
een elektronisch journaal of journaalbestand; dit bevat tevens elke wijziging van de software
of programmaparameters en elk gebruik van specifieke functionaliteiten;
3.
de mogelijkheid tot controle door de ambtenaren van de administratie belast met de
belasting over de toegevoegde waarde;

Artikel 2bis
Elke belastingplichtige die gehouden is een kasticket op te maken overeenkomstig artikel
21bis van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling
voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde, door middel van een in de
artikelen 1 en 2 bedoeld geregistreerd kassasysteem, dient zich eerst als dusdanig te
registreren bij de door de Minister van Financiën aangewezen dienst.
Voorafgaand aan de ingebruikneming ervan dient hij aan de in het eerste lid beoogde dienst
de kenmerken mee te delen van het geregistreerde kassasysteem dat in elke plaats van
uitbating wordt gebruikt.
In geval van wijziging van de kenmerken van het gebruikte geregistreerde kassasysteem of van
een onderdeel ervan of in geval van gebruik van een nieuw geregistreerd kassasysteem, is de
belastingplichtige er toe gehouden de in het eerste lid beoogde dienst hiervan onverwijld in
kennis te stellen.
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De toepassingsmodaliteiten van dit artikel worden geregeld door de Minister van Financiën of
zijn gemachtigde.
VIII.

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

1) Het (de) doeleinde(n) waarvoor VLAIO de toegang vraagt tot de gegevens die het
voorwerp van de verwerking uitmaken:
De controle door de Dienst Inspectie van VLAIO heeft als enige doelstelling na te gaan of de
steun aan de onderneming werd toegekend conform de wettelijke bepalingen.
Voor ondernemingen die een aanvraag hebben ingediend wegens omzetdaling ten gevolge
de exploitatiebeperkingen en hiervoor een corona premie volgens BVR CCP, COP, VBM,
VBM bis of VBM ter hebben ontvangen, dient nagegaan te kunnen worden of de opgegeven
omzetdaling en omzetgegevens stroken met de werkelijkheid, en het opgegeven
registratienummer van de kassa een GKS betreft en aldus de ontvangen steun rechtmatig
ontvangen is.
Om de controle naar omzetdaling efficiënt te kunnen organiseren wenst de Dienst
Inspectie van VLAIO te beschikken over data met betrekking tot de omzet van betrokken
ondernemingen vanaf het eerste kwartaal 2019 als vergelijkingsbasis tot en met het vierde
kwartaal 2020 . Door een lijst op te stellen van ondernemingen die een aanvraag
ingediend hebben en deze te bezorgen aan de FOD Financiën kan het omzetcijfer van de
indienperiode en het omzetcijfer van de referentieperiode toegevoegd worden per
ingediende aanvraag.
Deze data geven aldus een indicatie over het al dan niet aanwezig zijn van een relevante
omzetdaling ten gevolge de opgelegde exploitatiebeperkingen gedurende de getroffen
periode in 2020 tegenover de referteperiode in 2019.
Wanneer een ondernemer de steun aanvraagt in het digitale loket, wordt zijn
ondernemingsnummer en nace code geverifieerd alvorens hij de aanvraag verder kan
zetten. VLAIO verbindt zich uitdrukkelijk tot het overmaken van enkel die
ondernemingsnummers die conform bovenstaande paragraaf geverifieerd werden en de
steun hebben aangevraagd met een vestiging op Vlaams grondgebied.
Om te kunnen controleren of ondernemingen die onder het toepassingsgebied van de
regelgeving over het GKS vallen over een GKS beschikken, wenst de Dienst Inspectie te
beschikken over een validatie van het kassa registratienummer dat de steunaanvrager
vermeldt in de steunaanvraag. Door de ontvangen nummers op te lijsten en te bezorgen
aan de betreffende dienst van FOD Financiën en te laten
type van ondernemingen.
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De steunvragende onderneming wordt bij VLAIO geïdentificeerd op basis van haar
ondernemingsnummer. Het BTW-nummer en ondernemingsnummer zijn hetzelfde
nummer zodat de BTW-aangiftes makkelijk toegewezen kunnen worden.
Op basis van die indicatie kan de Dienst Inspectie vervolgens bij de onderneming gerichte
controles uitvoeren op basis van een risico analyse. Indien de Dienst Inspectie van VLAIO
vaststelt dat een valse verklaring desbetreffend werd ingediend, zal de steun
teruggevorderd worden door VLAIO.
Met het oog op het voeren van toezicht op de correcte aanwending van financiële stimuli
die vanuit VLAIO worden verstrekt, beschikt de Dienst Inspectie van VLAIO over specifieke
bevoegdheden, die haar werden opgedragen via artikel 4, §2 van het besluit van de Vlaamse
regering van 7 oktober 2005 aangaande het Agentschap Innoveren en Ondernemen.
2) Het (de)doeleinde(n) waarvoor FOD Financiën de gegevens die het voorwerp van de
verwerking uitmaken, verzameld heeft:
De oorspronkelijke gegevensverwerking vindt zijn wettelijke basis in de van kracht zijnde
fiscale wetgeving (WIB 92 en BTW-wetboek). Meer bepaald worden de inkomensgegevens
verzameld om de bijdragen van de rijksinwoners en ondernemingen aan de overheid in
functie van de noodzakelijke en verleende openbare diensten vast te stellen en te innen.
Art. 93bis van het Wetboek BTW bepaalt :
waarde, oefenen hun ambt uit wanneer zij aan andere administratieve diensten van de
Staat, aan de administraties van de Gemeenschappen en de Gewesten van de Belgische
Staat, aan de parketten en de griffies van de hoven, van de rechtbanken en van alle
rechtsmachten, en aan de openbare instellingen of organismen inlichtingen verstrekken. De
inlichtingen worden aan de bovengenoemde diensten verstrekt voor zover zij nodig zijn om
de uitvoering van hun wettelijke of bestuursrechtelijke taken te verzekeren. Dit verstrekken
van inlichtingen moet gebeuren met inachtneming van de bepalingen van de ter zake door
de Europese Gemeenscha
De partijen bevestigen dan ook dat de doeleinden waarvoor de gegevens doorgegeven
worden, overeenkomstig dit protocol, compatibel zijn met de doeleinden waarvoor de
gegevens aanvankelijk verzameld werden.

IX.

Categorieën van doorgegeven persoonsgegevens en hun formaat

Dienst Inspectie van VLAIO bezorgt gegeven 1 aan FOD Financiën die vervolgens gegeven 2 en
3 terugbezorgt.
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Gegeven 1
Gegevenscategorie
De noodzaak van die
gegevens in het licht van
het nagestreefde doeleinde
motiveren
(proportionaliteit)
Formaat van de
doorgegeven gegevens
(papier, digitaal, ...)
Gegeven 2
Gegevenscategorie
De noodzaak van die
gegevens in het licht van
het nagestreefde doeleinde
motiveren
(proportionaliteit)

Formaat van de
doorgegeven gegevens
(papier, digitaal, ...)
Gegeven 3
Gegevenscategorie
De noodzaak van die
gegevens in het licht van
het nagestreefde doeleinde

Ondernemingsnummer
De onderneming die de steun aanvraagt wordt geïdentificeerd
op basis van haar ondernemingsnummer. Het
ondernemingsnummer kan gebruikt worden als unieke
identificatie.
Digitaal

omzetcijfer berekend door FOD Fin
De wetgever bepaalt dat er een omzetdaling van minimaal
60% moet zijn om in aanmerking te komen voor steun. Vlaio
heeft het omzetcijfer berekend door FOD Fin nodig om de
waarachtigheid van de door de onderneming gerapporteerde
omzetdaling te controleren. Het gaat om de opsporing van ten
onrechte ontvangen subsidies. Deze subsidies moeten door de
ondernemingen worden terugbetaald aan Vlaio. Als Vlaio niet
over deze gegevens zou beschikken, kan zij niet nagaan of de
onderneming de subsidie ten onrechte heeft ontvangen en de
terugbetaling daarvan verkrijgen.
Elke coronamaatregel heeft betrekking op een welbepaalde
periode waarbij beperkingen opgelegd worden voor
ondernemingen zie rechtsgrond.
De omzetcijfers zullen meegedeeld worden per onderneming
die de steun aangevraagd heeft.
De omzetcijfers hebben betrekking op 2 periodes: de periode
zoals bepaald in de coronamaatregel, en dezelfde periode het
jaar voordien als referentieperiode.
Digitaal

Y/N veld (onderneming maakt gebruik van een geregistreerd
kassasysteem (GKS) ja of neen)
Voor ondernemingen uit de horecasector die gebruik maken
van een GKS wordt voorzien in een hoger grensbedrag voor
de steun. VLAIO heeft deze informatie J/N veld nodig omdat
ondernemingen een registratienummer van een GKS
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motiveren
(proportionaliteit)
Formaat van de
doorgegeven gegevens
(papier, digitaal, ...)
X.

doorgeven tijdens de steunaanvraag. Dit nummer dient
gevalideerd te worden als geregistreerd kassasysteem.
Digitaal

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

De uitgewisselde gegevens worden conform het Vlaams Bestuursdecreet van 7 december
2018, titel III, hoofdstuk 3, afdeling 5 (dat het Archiefdecreet van 9 juli 2010 opgeheven
heeft), tot 10 jaar na datum van toekenning van de steun bewaard. Klachten en beroepen
dienen binnen deze periode afgehandeld te zijn. Na deze termijn is bewaring niet meer
nodig en zullen de gegevens dus vernietigd worden.
XI.

Modaliteiten inzake de mededeling van de gegevens

In het kader van de aflevering van de gegevens opgenomen in dit protocol neemt de FOD
Financiën alle gepaste technische en organisatorische maatregelen om een aangepast
veiligheidsniveau van de gegevens te garanderen.
XII.

Periodiciteit van de gegevensdoorgifte

In verband met de omzetcijfers: bij afsluiten van dit protocol kan een eerste
gegevensdoorgifte georganiseerd worden vanaf het eerste kwartaal 2019 tot en met het
derde kwartaal 2020, en wel op basis van een lijst van ondernemingen die coronasteun
aangevraagd hebben, aan te leveren door VLAIO (dit is tot en met steunmaatregel VBM met
einddatum indieningsperiode aanvraag 15 november 2020).
VLAIO zal na afsluiten van de steunmaatregel VBM ter met einddatum indieningsperiode
aanvraag 15 februari 2021 een volgende en in principe laatste gegevensoverdracht laten
doorgaan.
In verband met de validatie van de GKS: bij afsluiten van dit protocol kan een eerste lijst van
ingediende kassanummers ter validatie aangeboden worden. Een tweede lijst zal aangeboden
worden na het afsluiten van de maatregelen waarvan de indiendatum vastgelegd is op 15
februari 2021.

XIII.

Ontvangerscategorieën

Deze gegevens zullen ontvangen worden door Afdeling Data van VLAIO waar de gegevens
zullen opgeslagen worden en beschikbaar gesteld aan de Dienst Inspectie van VLAIO.
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De gegevens zullen enkel gebruikt worden door de Dienst Inspectie van VLAIO.
Enkel:
- de inspecteurs van de Dienst Inspectie van VLAIO (16 personen op datum van
ondertekening van dit protocol)
- het administratief ondersteunend personeel van de Dienst Inspectie van VLAIO voor
zover het de finaliteit van dit protocol betreft;
- de informatica- en/of datadienst van de partijen die de finaliteit zoals bepaald in dit
protocol ondersteunen,
hebben toegang tot de informatie en de gegevens en kunnen deze proportioneel verwerken
voor de doeleinden bepaald in onderhavig protocol.
Het personeel van de Dienst Inspectie van VLAIO kan deze informatie en gegevens
doorgeven aan de operationele dienst van VLAIO belast met de corona maatregelen
wanneer dit nodig is voor de behandeling van een bepaald dossier voor zover de verwerking
noodzakelijk is voor de doeleinden omschreven in hoofdstuk VIII van onderhavig protocol.
XIV.

Doorgifte aan derden

De gegevens worden niet meegedeeld aan derden.
XV.

Verwerker

De overheidsinstantie die de gegevens ontvangt, vergewist zich ervan dat de verplichtingen
die uit dit protocol voortvloeien, meegedeeld worden aan de eventuele verwerkers van de
partijen, overeenkomstig artikel 28 van de AVG.
VLAIO verbindt zich ertoe de naam van de verwerker(s) mee te delen die toegang zal (zullen)
hebben tot de in dit protocol bedoelde gegevens. Hetzelfde geldt in geval van verandering
van de verwerker(s).
In geval van problemen met de verwerker(s) verbindt VLAIO zich ertoe de nodige maatregelen
te treffen om ervoor te zorgen dat de verwerking in overeenstemming is met de wetgeving
inzake bescherming van de persoonsgegevens in het algemeen en met de AVG in het
bijzonder.
Op moment van ondertekening van dit protocol heeft VLAIO geen verwerker(s) aangesteld.

XVI.

Veiligheid

Overeenkomstig de artikelen 32 tot 34 van de AVG verbinden de partijen zich ertoe hun
persoonsgegevens te beschermen tegen elke inbreuk op de beveiliging die, hetzij per ongeluk,
hetzij onrechtmatig, leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde
verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot de desbetreffende gegevens.
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Door de ondertekening van dit protocol bevestigt VLAIO de passende technische en
organisatorische maatregelen te hebben genomen en ervoor gezorgd te hebben dat de ICTinfrastructuren waarmee de bij de verwerking van de persoonsgegevens betrokken
uitrustingen verbonden zijn, de vertrouwelijkheid en de integriteit van die persoonsgegevens
garanderen.
In geval van een veiligheidsincident verbindt VLAIO zich ertoe onmiddellijk de FOD Financiën
te verwittigen op volgende wijze: per email zal de DPO van FOD Financiën onmiddellijk op de
hoogte worden gebracht en per digitaal aangetekend schrijven zal de Voorzitter van het
Directiecomité van FOD Financiën tevens onmiddellijk op de hoogte worden gebracht.
De FOD Financiën heeft op elk ogenblik het recht om, om legitieme redenen, aan VLAIO te
vragen om alle of een deel van de informatiedragers waarop VLAIO de informatie van de FOD
Financiën opgeslagen heeft, terug te bezorgen. VLAIO verbindt zich ertoe de opgevraagde
dragers onmiddellijk te bezorgen zonder deze te kopiëren.
XVII.

Wettelijke beperkingen van toepassing op de rechten van de betrokkenen

Er zijn geen wettelijke afwijkingen (artikel 23 AVG) van de rechten van de betrokkenen.
De gegevensverwerking(en) uitgevoerd door de overheidsinstantie of private organisatie die
de gegevens ontvangt, naar aanleiding van de gegevensdoorgifte bedoeld in dit protocol,
maakt (maken) geenszins het voorwerp uit van wettelijke beperkingen die van toepassing zijn
op de rechten van de betrokkenen. De betrokkenen beschikken dus ten volle over de rechten
die de AVG hen verleent.
De partijen verbinden zich ertoe te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de
uitoefening van de rechten van de betrokkene.
Het protocol zal gepubliceerd worden op de website van VLAIO en op de website van FOD
Financiën.
XVIII. Vertrouwelijkheid
VLAIO garandeert de vertrouwelijkheid van de gegevens en de resultaten van de verwerking
ervan in het kader van dit protocol.
Daaruit volgt dat deze gegevens en de verwerkingsresultaten:
enkel gebruikt zullen worden indien nodig en overeenkomstig de in dit protocol
beschreven doeleinden,
niet langer bewaard zullen worden dan de voor de verwerking nodige bewaringsduur,
niet verspreid, noch gekopieerd zullen worden.
VLAIO en alle personen aan wie VLAIO gegevens meedeelt, zijn gebonden door de
discretieplicht met betrekking tot de informatie die zij zouden hebben kunnen krijgen
krachtens dit protocol.
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Alle informatie waarvan het personeel van VLAIO kennis moet nemen in het kader van dit
protocol, alle documenten die aan VLAIO toevertrouwd worden en alle vergaderingen
waaraan VLAIO deelneemt, zijn strikt vertrouwelijk.
VLAIO verbindt zich ertoe alle vertrouwelijke informatie, van welke aard ook, die meegedeeld
zal worden of waarvan kennis genomen zal worden krachtens dit protocol, geheim te houden,
zowel tijdens als na de verwerking.
VLAIO staat ervoor garant dat zijn personeel die informatie vertrouwelijk zal behandelen en
verbindt zich ertoe deze informatie niet aan derden mee te delen. Enkel de gegevens die strikt
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taken, zullen meegedeeld worden aan het
personeel.
VLAIO verbindt zich ertoe de informatie van de FOD Financiën niet te kopiëren, als deze zich
op een door de FOD Financiën ter beschikking gestelde drager bevindt, noch gebruik te maken
van de informatie van de FOD Financiën op eender welke drager, behalve voor de uitvoering
van de gemachtigde doeleinden en uitsluitend als dat nodig blijkt.
XIX.

Intellectuele eigendom

De FOD Financiën behoudt de intellectuele eigendom over de meegedeelde gegevens.
Resultaten geproduceerd op basis van de krachtens dit protocol meegedeelde gegevens
mogen niet aan derden bekendgemaakt of meegedeeld worden, behalve in gevallen
vastgelegd in dit protocol of behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord van de FOD
Financiën.
XX.

Gebruiksovereenkomsten

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

Wijzigingen en evaluatie van het protocol

Dit protocol mag enkel schriftelijk met het akkoord van de twee partijen gewijzigd worden.
Alle aanpassingen zullen in werking treden vanaf de datum die in het aangepaste protocol
vastgelegd zal worden.
Indien de partijen het nodig achten, zal dit protocol herzien worden.
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XXII.

Technische ondersteuning Communicatie

Voor de specifieke technische behoeften die voortvloeien uit het voorwerp van dit protocol
kunnen de partijen de technische ondersteuning onder elkaar regelen. De
gegevensuitwisseling gebe

XXIII. Geschillen en sancties
In geval van toepassingsproblemen of bij overtreding van dit protocol verbinden de partijen
zich ertoe overleg te plegen en samen te werken teneinde zo snel mogelijk tot een minnelijke
schikking te komen.
VLAIO is verantwoordelijk voor de schade die de FOD Financiën zou lijden als VLAIO zelf, de
verwerker of de personeelsleden van VLAIO de verplichtingen in het kader van dit protocol
niet zouden naleven.
De FOD Financiën mag, indien hij dat verantwoord acht, zonder voorafgaande
ingebrekestelling, de doorgifte van de in dit protocol bedoelde gegevens opschorten.
Bij gebrek aan akkoord tussen de partijen en onverminderd andere wettelijke of regelgevende
bepalingen, zijn uitsluitend de burgerlijke rechtscolleges van de plaats van de
maatschappelijke zetel van de overheidsinstantie die de in dit protocol bedoelde gegevens
doorgestuurd heeft, bevoegd om het geschil te beslechten.
De FOD Financiën heeft het recht om VLAIO gerechtelijk te vervolgen en de betaling te eisen
van vergoedingen die de geleden schade naar aanleiding van een foute uitvoering of de nietuitvoering van dit protocol dekken.
XXIV. Opzegging
Elke partij kan een einde maken aan dit protocol mits de betekening van een vooropzeg van 2
maanden aan de andere partij per aangetekend schrijven.
XXV.

Duur van het protocol en inwerkingtreding

Dit protocol treedt in werking op de datum van ondertekening en wordt gesloten tot 31
december 2021.
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Opgemaakt te Brussel in twee exemplaren, op 25 januari 2021

Voor FOD Financiën

Voor VLAIO

Voorzitter van het Directiecomité,

De Administrateur-generaal,

(digitale handtekening)

(digitale handtekening)

Mark Andries
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