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COMITE VAN MINISTERS
C0MIT DE MINISTRES

BESCHIKKING
van het Benelux Comité van Ministers

tot instelling van een gemeenschappelijke Benelux-dienst voor ID-registratie
in het kader van identificatie-uitgifte en -beheer ten behoeve van elektromobiliteit

M (2020) 18

Het Benelux Comité van Ministers,

Gelet op artikel 6, lid 2, onder a), en artikel 30 van het Verdrag tot instelling van de Benelux Unie,

Overwegende dat aanbeveling M (2015) 10 van het Benelux Comité van Ministers inzake samenwerking
betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen een kader biedt voor
samenwerking tussen de Benelux-landen met betrekking tot de uitvoering van richtlijn 2014/94/EU van
het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende de uitrol van infrastructuur voor
alternatieve brandstoffen,

Overwegende dat bovenbedoelde aanbeveling onder meervraagt dat bij deze samenwerking bijzondere
aandacht wordt besteed aan interoperabiliteit en informatie-uitwisseling tussen systemen en met de
burger, mede in geval van grensoverschrijdende reistrajecten,

Overwegende dat de drie Benelux-landen er zich in het kader van het door de Europese Unie
medegefinancierde IDACS-project (“ID and Data Collection for Sustainable fuels in Europe”) toe
verbonden hebben om een “ID Registration Organisation” (IDRO) op te richten,

Overwegende dat het, in het bijzonder omwille van schaalvoordelen en van de noodzaak aan een
gecoordineerde aanpak, wenselijk is om aan die verbintenis gezamenlijk uitvoering te geven, door
gebruikmaking van de daartoe in het kader van de Benelux Unie geboden mogelijkheden,

Overwegende dat het wenselijk is om dienaangaande aan het Benelux Secretariaat-Generaal bepaalde
uitvoerende taken op te dragen overeenkomstig artikel 21, lid 2, van het Verdrag tot instelling van de
Benelux Unie, teneinde de nodige continulteit te garanderen zonder nieuwe ondersteunende structuren
te creëren,

Heeft het volgende beslist:

Artikel 1. Instelling van een Benelux-IDRO

1. Er wordt een Gemeenschappelijke Dienst als bedoeld in artikel 30 van het Verdrag tot instelling van
de Benelux Unie ingesteld, genaamd “Benelux ID Registration Organisation”.

2. De Benelux ID Registration Organisation heeft haar administratieve zetel ter plaatse waar het Benelux
Secretariaat-Generaa I is gevestigd.
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Artikel 2. Doelstellingen

1. De Benelux ID Registration Organisation draagt zorg voor de toekenning en registratie van unieke
identificaties ten behoeve van het ontplooien van werkzaamheden binnen de Benelux door
dienstverleners inzake elektromobiliteit en door operatoren van oplaadpunten voor elektrische
voertuigen.

2. De Benelux ID Registration Organisation treedt tevens op als kenniscentrum met betrekking tot
dergelijke identificatie. Zij kan in voorkomend geval ook ondersteuning bieden aan niet tot de Benelux
behorende landen welke nog niet over een eigen ID Registration Organisation beschikken.

Artikel 3. Bevoegdheden

De Benelux ID Registration Organisation heeft de volgende taken:

a) Het toekennen van een unieke identificatie, of het wijzigen of verwijderen daarvan, om een
dienstverlener inzake elektromobiliteit of een operator van oplaadpunten voor elektrische
voertuigen te kunnen identificeren;

b) Het bijhouden van een meertalig openbaar register van de toegekende identificaties als bedoeld
onder a);

c) Het bieden van ondersteuning aan belanghebbenden inzake de identificatie als bedoeld onder a), en
het optreden als kenniscentrum dienaangaande;

d) In voorkomend geval, het onderhouden van betrekkingen met het portaal dat optreedt als “ID
Registration Repository” (IDRR), onder de daartoe bepaalde voorwaarden;

e) In voorkomend geval, het uitvoeren van één of meer van bovengenoemde taken ten behoeve van
niet tot de Benelux behorende landen, onder de daartoe bepaalde voorwaarden.

Artikel 4. Organisatie

1. Elk Benelux-land stelt elk ander Benelux-land alsook het Benelux Secretariaat-Generaal schriftelijk in
kennis van de autoriteit of autoriteiten die overeenkomstig zijn interne regelgeving en
bestuursorganisatie bevoegd zijn voor de in artikel 2, lid 1, van deze beschikking bedoelde
aangelegenheden. Van elke relevante wijziging dienaangaande, waaronder wijzigingen in de taken, het
adres of de contactgegevens van een bevoegde autoriteit, wordt op dezelfde wijze kennisgegeven.

2. De Benelux ID Registration Organisation is samengesteld uit vertegenwoordigers die daartoe worden
aangewezen door de in lid 1 bedoelde bevoegde autoriteiten. Elke bevoegde autoriteit wijst uit zijn
personeelsleden een vertegenwoordiger aan, alsook een plaatsvervanger, en doet daar mededeling van
aan de andere bevoegde autoriteiten alsook aan het Benelux Secretariaat-Generaal. Van elke wijziging
dienaangaande wordt op dezelfde wijze kennisgegeven.
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3. De Benelux ID Registration Organisation komt minstens één maal per jaar samen.

4. Het Benelux Secretariaat-Generaal voert de taken uit waarmee het door deze beschikking is belast,
onder de in deze beschikking bepaalde voorwaarden, en verzorgt voor het overige het secretariaat van
de Benelux ID Registration Organisation alsook de coOrdinatie op administratief gebied van de
werkzaamheden ervan.

Het Benelux Secretariaat-Generaal kan aan de in lid 2 bedoelde vertegenwoordigers voorstellen doen
welke nuttig zijn voor de goede werking van de Benelux ID Registration Organisation, met inachtneming
van de bevoegdheden van de andere instellingen van de Benelux Unie.

5. De Benelux ID Registration Organisation stelt haar reglement van orde op, in onderling akkoord tussen
de in lid 2 bedoelde vertegenwoordigers.

Artikel 5. ID-aanvragen

1. De Bene’ux ID Registration Organisation stelt een aanvraagformulier ter beschikking met het oog op
het toekennen van een unieke identificatie, of het wijzigen of verwijderen daarvan. Dit
aanvraagformulier beantwoordt aan het model dat als bijlage bij deze beschikking is gevoegd.

2. De Benelux ID Registration Organisation onderzoekt elk aanvraagformulier dat naar behoren is
ingevuld. In voorkomend geval, vraagt het Benelux Secretariaat-Generaal de aanvrager om nadere
inlichtingen.

3. De Benelux ID Registration Organisation keurt de aanvraag goed, tenzij om één of meer van de
volgende redenen:

a) De gewenste identificatie werd reeds toegekend aan een dienstverlener inzake elektromobiliteit of
aan een operator van oplaadpunten voor elektrische voertuigen;

b) Het door de aanvrager beoogde gebruik van de identificatie is niet verenigbaar met de in artikel 2
bedoelde doelstellingen;

c) Voor de betrokken dienstverlener inzake elektromobiliteit of de betrokken operator van
oplaadpunten wordt voor de eerste keer een identificatie aangevraagd, terwiji hij niet in een
Benelux-land is gevestigd of er geen economische activiteit in verband met de in artikel 2 bedoelde
doelstellingen verricht.

4. Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, stelt het Benelux Secretariaat-Generaal de aanvrager in
kennis van de unieke identificatie die wordt toegekend. Hetzelfde geldt indien een aanvraag tot wijziging
of verwijdering van een identificatie wordt goedgekeurd.

Indien de aanvraag niet wordt goedgekeurd, stelt het Benelux Secretariaat-Generaal de aanvrager in
kennis van de redenen daarvoor als bedoeld in lid 3.
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5. De in dit artikel bedoelde identificatie heeft betrekking op de dienstverlener of operator waarvoor de
aanvraag werd ingediend. Deze identificatie bevat geen gegevens van persoonlijke of commerciëte aard,
zoals de naam van de aanvrager.

Artikel 6. Register van toegekende IDs

1. De Benelux ID Registration Organisation houdt een register bij van de overeenkomstig artikel 5
toegekende identificaties.

2. Dit register is publiek toegankelijk, in elektronische vorm, en kan gedownload worden. Het is ten
minste beschikbaar in het Nederlands, het Frans, het Duits en het Engels.

3. Het Benelux Secretariaat-Generaal is belast met de realisatie en met het beheer van het register en
kan daarvoor verbintenissen aangaan overeenkomstig het Financieel Reglement van het Benelux
SecretariaatGeneraal.

Artikel 7. Ondersteuning

1. De Benelux ID Registration Organisation biedt ondersteuning aan belanghebbenden door relevante
informatie inzake de identificatie als bedoeld in artikel 5 ter beschikking te stellen, waaronder in ieder
geval de contactgegevens van de in artikel 4bedoelde bevoegde autoriteiten, hun vertegenwoordigers
en het Benelux Secretariaat-Generaal. Deze informatie is publiek toegankelijk, in elektronische vorm, en
is ten minste beschikbaar in het Nederlands, het Frans, het Duits en het Engels.

2. Informatieverzoeken gericht aan de Benelux ID Registration Organisation worden opgevolgd door het
Benelux Secretariaat-Generaal, dat daartoe zo nodig het advies van de in artikel 4 bedoelde
vertegenwoordigers inwint.

3. De Benelux ID Registration Organisation stelt een overzicht ter beschikking van de websites en
contactgegevens van ID Registration Organisations uit niet tot de Benelux behorende landen.

4. De Benelux ID Registration Organisation brengt in kaart wat het doel en gebruik is van de door haar
of andere IDRegistration Organisations toegekende identificaties, alsook wat de nadere modaliteiten
zijn voor hun aanvraag en gebruik. Daarvoor kan tevens verwezen worden naar externe bronnen.

Artikel 8. Toezicht

1. De in artikel 4 bedoelde bevoegde autoriteiten zien toe op en zijn verantwoordelijk voor de goede
werking van de Benelux ID Registration Organisation. Zij zien er in het bijzonder op toe dat er geen
andere ID Registration Organisations optreden voor landencodes van de Benelux-landen, dat een reeds
toegekende identificatie niet opnieuw wordt toegekend voor een andere dienstverlener inzake
elektromobiliteit of voor een andere operator van oplaadpunten voor elektrische voertuigen en dat de
Benelux ID Registration Organisation optreedt conform de verbintenissen aangegaan in het kader van
het IDACS-project.
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2. Indien overeengekomen in onderling akkoord tussen de in artikel 4 bedoelde bevoegde autoriteiten,
kan de Benelux ID Registration Organisation op functioneel en technisch niveau betrekkingen
onderhouden met het portaal dat optreedt als “ID Registration Repository” (IDRR), zodra dat portaal is
ingesteld en overeenkomstig de modaliteiten die daartoe in het kader van het IDACS-project worden
bepaald.

3. Ten behoeve van het bepaalde in de leden 2 en 3, brengt de Benelux ID Registration Organisation ten
minste één maal per jaar verslag uit over haar werkzaamheden.

Artikel 9. Gegevensbescherming

1. In elk Benelux-land geschiedt de verwerking van persoonsgegevens bij de uitvoering van deze
beschikking in strikte overeenstemming met de bepalingen van 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) en met de ter
uitvoering daarvan in de interne rechtsorde van het betrokken Benelux-land vastgestelde bepalingen.
Dit geldt tevens ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens door het Benelux Secretariaat
Genera a I.

2. De in het kader van de uitvoering van deze beschikking ontvangen gegevens mogen niet worden
gebruikt voor andere doeleinden dan bedoeld in deze beschikking. Gegevens van persoonlijke of
commerciële aard mogen niet worden meegedeeld aan anderen dan de in artikel 4 bedoelde bevoegde
autoriteiten en hun vertegenwoordigers.

Artikel 10. Overgangsbepaling

Identificaties met een landencode van een Benelux-land die werden toegekend vóOr de in artikel 14, lid
2, bedoelde aanvang van de werkzaamheden van de Benelux ID Registration Organisation, worden
geacht door de Benelux ID Registration Organisation te zijn toegekend. Ingeval de Benelux ID
Registration Organisation, na de houder van de identificatie te hebben gehoord, een onverenigbaarheid
vaststelt met de bepalingen van deze beschikking of met verbintenissen aangegaan in het kader van het
IDACS-project, gaat de Benelux ID Registration Organisation ambtshalve over tot de schrapping van de
betrokken identificatie.
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Artikel 11. Financiële bepaling

1. Elk van de in artikel 4 bedoelde bevoegde autoriteiten draagt haar eigen kosten in verband met de
deelname van haar vertegenwoordigers aan de samenwerking op grond van deze beschikking.

2. De kosten in verband met de werking van de Benelux ID Registration Organisation komen ten laste
van de begroting van de instellingen van de Benelux Unie, overeenkomstig het bepaalde in artikel 22 van
het Verdrag tot instelling van de Benelux Unie.

3. De in artikel 4 bedoelde bevoegde autoriteiten kunnen in onderling akkoord overeenkomen dat
aanvragers als bedoeld in artikel 5 een eenmalige retributie verschuldigd zijn aan de Benelux ID
Registration Organisation voor elke toekenning van een identificatie of voor elke wijziging of
verwijdering ervan, en een jaarlijkse retributie voor de instandhouding ervan.

De uit deze retributies voortvloeiende gelden worden geboekt als ontvangsten op de begroting van de
instellingen van de Benelux Unie, overeenkomstig het bepaalde in artikel 22 van het Verdrag tot
instelling van de Benelux Unie.

Deze retributies houden rechtstreeks verband met de kosten verbonden aan handelingen die door het
Benelux Secretariaat-Generaal overeenkomstig de artikelen 5 en 6 worden uitgevoerd. Zij gelden ten
aanzien van elke aanvrager op niet-discriminatoire wijze en de hoogte ervan, alsook de handelingen
waarmee zij verband houden, worden inzichtelijk gemaakt op de wijze bepaald in artikel 7, lid 1.

Artikel 12. Externe betrekkingen

1. Op verzoek van een niet tot de Benelux behorend land dat aan het IDACS-project deelneemt, en na
onderling akkoord van de in artikel 4 bedoelde bevoegde autoriteiten, kan de Benelux ID Registration
Organisation één of meerdere taken als bedoeld in deze beschikking uitvoeren ten aanzien van
identificaties met de landencode van dat land, met inachtneming van de bepalingen van deze
beschikking aangaande de desbetreffende taken.

2. De kosten verbonden aan de toepassing van lid 1 komen ten laste van het niet tot de Benelux
behorend land en mogen de begroting van de instellingen van de Benelux Unie niet bezwaren.

3. De nadere modaliteiten voor de toepassing van lid 1 worden per specifiek geval vastgesteld in een
schriftelijke overeenkomst tussen het niet tot de Benelux behorend land en het Benelux Secretariaat
Generaal. Deze modaliteiten mogen niet tot gevolg hebben dat voor de eerste keer een identificatie kan
worden toegekend voor een dienstverlener inzake elektromobiliteit of een operator van oplaadpunten
die niet isgevestigd in het betrokken niettotde Benelux behorend land of ergeen economische activiteit
verricht.
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Artikel 13. Overleg

1. In voorkomend geval, kan over de uitvoering van deze beschikking overleg plaatsvinden tussen de in
artikel 4 bedoelde bevoegde autoriteiten in het kadervan een werkgroep als bedoeld in artikel 12, onder
b), van het Verdrag tot instelling van de Benelux Unie.

Dergelijk overleg kan plaatsvinden op verzoek van de Benelux ID Registration Organisation, dan wel naar
aanleiding van een verslag als bedoeld in artikel 8 of naar aanleiding van een in het kader van de
Europese Unie vastgestelde rechtshandeling die een invloed heeft of kan hebben op de goede werking
van deze beschikking.

2. Ingevolge het in lid 1 bedoelde overleg, kan de Benelux Raad zo nodig dienstige voorstellen doen aan
het Benelux Comité van Ministers.

Artikel 14. Inwerkingtreding en uitvoeririg

1. Deze beschikking treedt in werking op de dag van ondertekening.

2. De Benelux-landen doen de nodige wettelijke, regelgevende en bestuursrechtelijke bepalingen in
werking treden opdat de werkzaamheden van de Benelux ID Registration Organisation in de loop van
het jaar 2021 van start kunnen gaan overeenkomstig de bepalingen van deze beschikking.

3. Wanneer de Benelux-landen de in het tweede lid bedoelde bepalingen vaststellen, wordt in die
bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking ervan naar deze beschikking verwezen.

4. De Benelux-landen dragen elk wat hun betreft zorg voor eventuele kennisgevingen in het kader van
het door de Europese Unie medegefinancierde IDACS-project.

Gedaan te , op 7 december 2020.

De Voorzitter van het van Ministers,

/
/
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Bli LAG E

Het in artikel 5 bedoelde aanvraagformulier beantwoordt aan het volgende model:

1. Gegevens betreffende de aanvrager:
a) Naam (rechtspersoon)
b) Adres
c) Algemene contactgegevens (telefoon, email, website)
d) Facturatieadres (indien verschillend van b)
e) Eventuele andere facturatiegegevens
f) Nummer in het handelsregister
g) Contactpersoon voor bedrijfsgerelateerde aangelegenheden (naam, telefoon, email)
h) Contactpersoon voor technische aangelegenheden (naam, telefoon, email)

2. De identificatie wordt aangevraagd voor:
a) Alleen een dienstverlener inzake elektromobiliteit (MSP)
b) Alleen een operator van oplaadpunten voor elektrische voertuigen (CPO)
c) Gezamenlijk een dienstverlener inzake elektromobiliteit en een operatorvan oplaadpunten voor

elektrische voertuigen (ABC-MSP en ABC-CPO)
d) Onderscheidenlijk een dienstverlener inzake elektromobiliteit en een operator van

oplaadpunten voor elektrische voertuigen (ABC-MSP en XYZ- CPO)

Voor één of meer van de volgende landen: II BE Li LU Li NL (aankruisen wat past)

De gewenste identificatie is: BE-
...-... / LU-

...-... / NL-...-...
(in geval van meerdere identificaties als bedoeld onder c of d, dient elk van de gewenste
identificaties door de aanvrager te worden vermeld)

In voorkomend geval, vermeldt het aanvraagformulier tevens de overeenkomstig artikel 11
verschuldigde retributies.

Het aanvraagformulier vermeldt dat de verstrekte gegevens door de Benelux ID Registration
Organisation geverifieerd kunnen worden, met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.

Behoudens wanneer het aanvraagformulier online wordt ingevuld, dient het te worden ondertekend
door de persoon die de aanvrager in rechte vertegenwoordigt, met vermelding van de plaats en de
datum van ondertekening. Het aanvraagformulier vermeldt dan uitdrukkelijk het elektronisch adres en
het postadres van het Benelux Secretariaat-Generaal waarnaar het verstuurd kan worden.

*

* *
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Gemeenschappelijke memorie van toelichting bij beschikking M (2020) 18 van het Benelux Comité van
Ministers tot instelling van een gemeenschappelijke Benelux-dienst voor ID-registratie in het kader
van identificatie-uitgifte en -beheer ten behoeve van elektromobiliteit

1. Algemeen

In het kader van het door de Europese Unie medegefinancierde IDACS-project (“ID and Data Collection
for Sustainable fuels in Europe”) zijn de deelnemende EU-lidstaten, waaronder de drie Benelux-landen,
het engagement aangegaan om op hun grondgebied een “ID Registration Organisation” (IDRO) op te
richten, belast met een publiekrechtelijke opdracht inzake de toekenning van unieke identificatiecodes
voor dienstverleners inzake elektromobiliteit (Mobility Service Providers — MSP) en/of operatoren van
oplaadpunten voor elektrische voertuigen (Charging Point Operators — CPO). Met onderhavige
beschikking wordt door de Benelux-landen gezamenlijk uitvoering gegeven aan dit engagement, door de
oprichting van een aan de drie landen gemeenschappelijke ID Registration Organisation. Daartoe wordt
gebruikgemaakt van de in het Verdrag tot instelling van de Benelux Unie voorziene mogelijkheid om zgn.
Gemeenschappelijke Diensten op te richten.

Dergelijke samenwerking kadert niet alleen binnen activiteiten waaraan de Benelux-landen in breder
Europees verband deelnemen ter ondersteuning van de implementatie van richtlijn 2014/94/EU van het
Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende de uitrol van infrastructuur voor
alternatieve brandstoffen1, maar ook binnen de samenwerking tussen de Benelux-landen onderling
overeenkomstig aanbeveling M (2015) 10 van het Benelux Comité van Ministers inzake samenwerking
betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen2. Om aan hun engagement in het
kader van het IDACS-project uitvoering te geven, kunnen de drie landen bovendien voortbouwen op een
Benelux-partnerschap dat in de praktijk reeds opereert en ook naar behoren functioneert, doch het
vereiste publiekrechtelijk karakter ontbeert3.

2. Artikelsgewijze toelichting

Preambule

De rechtsgrond voor het oprichten van de Gemeenschappelijke Dienst en voor het bepalen van diens
bevoegdheden, organisatie en werkwijze kan gevonden worden in artikel 30 van het Verdrag tot
instelling van de Benelux Unie. Zoals hierboven vermeld, kaderen de activiteiten van de
Gemeenschappelijke Dienst bovendien binnen de Benelux-samenwerking die voortvloeit uit de reeds
genoemde aanbeveling M (2015) 10 van het Benelux Comité van Ministers, alsook binnen de uitvoering
van richtlijn 2014/94/EU en binnen het IDACS-project. De keuze om een Gemeenschappelijke Dienst op
te richten is verder ingegeven door de wens om schaalvoordelen te realiseren en de nodige
grensoverschrijdende coördinatie te verzekeren, en door de mogelijkheid om het Benelux Secretariaat
Generaal, ten behoeve van de continuiteit, voor een aantal uitvoerende taken in te schakelen.

1 PB L 307 van 28.10.2014, blz. 1.
2 Zie in het verlengde daarvan ook de op 7 december 2017 ondertekende “Political declaration on borderless
access to e-n,obility services within the Benelux”.

Ingevolge een op 7 december 2017 door de sectororganisaties uit de drie Benelux-landen ondertekende “Letter
of Intent regarding borderless access to e-mobility services in the Benelux region”, verzorgt eViolin de uitgifte en
het beheer van de betrokken identificaties voor de gehele Benelux.
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Artikel 1

Artikel 1 heeft betrekking op de eigenlijke oprichting van de Gemeenschappelijke Dienst, te Brussel waar
het Benelux Secretariaat-Generaal is gevestigd.

Artikel 2

Met de oprichting van de Gemeenschappelijke Dienst wordt in eerste instantie beaogd dat de
toekenning en registratie van unieke identificaties voor MSP en CPO in de Benelux gezamenlijk geschiedt
(zie artikelen 5 en 6). Daarnaast is het de bedoeling dat de Gemeenschappelijke Dienst als kenniscentrum
ter zake aptreedt (zie artikel 7) en oak dat hij, indien gewenst, als IDRO kan fungeren voor andere EU
lidstaten zolang deze nog geen eigen IDRO hebben (zie artikel 12).

Artikel 3

In artikel 3 warden de taken van de Gemeenschappelijke Dienst omschreven. Deze taken bestaan
vaoreerst in de toekenning, het beheer en de registratie van de unieke identificaties voor MSP en CPO.
Wat betreft die identificaties, moet warden benadrukt dat de werkzaamheden van de
Gemeenschappelijke Dienst slechts betrekking hebben op een onderdeel van een meer complexe code.
Meer bepaald, betreffen zij de landencades en de codes ter identificatie van de MSP en/of CPO, doch
niet de codes die betrekking hebben op de betrokken diensteverleningscontracten (E-Mobility Account
Identifier — EMAID) of op de betrakken oplaadpunten (Electric Vehicle Supply Equipment ID — EVSE-ID).

Daarnaast oefent de Gemeenschappelijke Dienst taken uit als kenniscentrum en eventueel oak als IDRO
voor andere EU-lidstaten. Oak wordt voorzien in de mogelijkheid dat de Gemeenschappelijke Dienst
betrekkingen onderhoudt met het portaal dat aptreedt als “ID Registration Repository” (IDRR) zoals
bedoeld in het IDACS-project, dat ten tijde van de totstandkoming van deze beschikking evenwel nag
niet is opgericht (zie artikel 8, lid 2).

Artikel4

Organisatorisch gezien, is de Gemeenschappelijke Dienst samengesteld uit vertegenwaordigers van de
bevaegde autariteiten uit elk Benelux-land. De Benelux-landen bepalen zelf wat hun bevoegde
autoriteiten zijn, alsoak wie hun vertegenwoardigers (en hun plaatsvervangers) in de
Gemeenschappelijke Dienst zijn. Een Benelux-land kan meer dan één bevoegde autoriteit aanduiden,
wat met name toelaat rekening te hauden met de intra-Belgische bevoegdheidsverdeling op het
bestreken terrein. Toekamstige wijzigingen binnen een land kunnen eenvoudigweg warden meegedeeld
en vereisen geen herziening van deze beschikking. Het staat de Benelux-landen bavendien vrij am hun
vertegenwoordiging in de Gemeenschappelijke Dienst te doen samenvallen met hun
vertegenwoardiging in de bestaande ambtelijke Benelux-werkgraep die zich buigt over de uitvoering van
aanbeveling M (2015) 10 van het Benelux Comité van Ministers.

Voar de Gemeenschappelijke Dienst wordt geen apart secretariaat opgericht, maar wordt het Benelux
Secretariaat-Generaal ingeschakeld op grand van artikel 21, lid 2, van het Verdrag tot instelling van de
Benelux Unie. Ten aanzien van de Gemeenschappelijke Dienst, worden aldus een aantal taken door het
Benelux Comité van Ministers opgedragen aan het Benelux Secretariaat-Generaal, welke
overeenstemmen met de gebruikelijke taken van het Benelux Secretariaat-Generaal als bedoeld in
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artikel 21, lid 1, onder b), c) en e), van het Verdrag tot instelling van de Benelux Unie, plus de operationele
taken waarmee het Benelux Secretariaat-Generaal specifiek door deze beschikking wordt belast (zoals
het bijhouden van een register van de door de Gemeenschappelijke Dienst toegekende identificaties).

De Gemeenschappelijke Dienst komt minstens één maal per jaar samen, in voorkomend geval in het
kader van de bestaande ambtelijke Benelux-werkgroep die zich buigt over de uitvoering van aanbeveling
M (2015) 10 van het Benelux Comité van Ministers. Nadere modaliteiten voor eventuele bijkomende
bijeenkomsten, voor de wijze van besluitvorming binnen de Gemeenschappelijke Dienst, enz. kunnen
door de vertegenwoordigers van de bevoegde autoriteiten gezamenlijk worden bepaald in een
reglement van orde.

Artikel 5

Artikel 5 bepaalt hoe de betrokken identificaties moeten worden aangevraagd en verwerkt. Daarvoor
dient gebruik te worden gemaakt van een (online) aanvraagformulier waarvan het model als bijlage bij
deze beschikking is gevoegd.

Aanvragen worden goedgekeurd door de Gemeenschappelijke Dienst. Zij mogen slechts geweigerd
worden om één of meer van de weigeringsgronden die in het kader van het IDACS-project zijn bepaald,
te weten een weigering omwille van (i) het dubbel gebruik van een identificatie, (ii) het gebruik van codes
voor andere doeleinden dan de identificatie van een MSP en/of CPO of (iii) “forum shopping” wanneer
een identificatie een eerste keer wordt aangevraagd (bijvoorbeeld omdat de procedure in een andere
EU-lidstaat minder kosten met zich zou meebrengen dan in het eigen land). Bij elke aanvraag, zal de
Gemeenschappelijke Dienst moeten nagaan of deze weigeringsgronden van toepassing zijn.

De door de Gemeenschappelijke Dienst genomen beslissing wordt vervolgens door het Benelux
Secretariaat-Generaal aan de aanvrager meegedeeld, samen met de toegekende identificatie dan wel
de toepasselijke weigeringsgrond.

De toegekende identificaties hebben slechts betrekking op de MSP en/of CPO in kwestie, maar bevatten
geen gegevens van persoonlijke of commerciële aard. Gegevens van persoonlijke aard die in het kader
van het aanvraagproces worden verstrekt, worden overigens beschermd conform de Europese
privacyregels (zie artikel 9).

Artikel 6

Het Benelux Secretariaat-Generaal houdt voor de Gemeenschappelijke Dienst een publiek toegankelijk
elektronisch register bij van de toegekende identificaties, in de talen van de Benelux-landen alsook in
het Engels. Op technisch niveau zullen voorts de nodige maatregelen getroffen moeten worden opdat
het register online geraadpleegd kan worden, zonder dat derden het kunnen wijzigen. Voor de realisatie
en het beheer van het register kan het Benelux Secretariaat-Generaal desgevallend een beroep doen op
een externe dienstverlener, volgens de daarop toepasselijke regels zoals vastgesteld in het Financieel
Reglement van het Benelux Secretariaat-Generaal.
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ArtikeI7

De Gemeenschappelijke Dienst treedt op als kenniscentrum conform de daartoe in het kader van het
IDACS-project bepaalde taken, welke bestaan in het (online) ter beschikking stellen van meertalige
informatie en van een overzicht van IDROs uit andere EU-lidstaten. nformatieverzoeken gericht aan de
Gemeenschappelijke Dienst worden opgevolgd door het Benelux Secretariaat-Generaal; daarvoor zal het
Benelux Secretariaat-Generaal vooral in de opstartfase nog een beroep moeten doen op de
vertegenwoordigers van de bevoegde autoriteiten die in deGemeenschappelijke Dienst zetelen, maar
het is de bedoeling dat het Benelux Secretariaat-Generaal na verloop van tijd zelf voldoende kennis en
expertise opbouwt.

Artikel 8

De bevoegde autoriteiten van de drie Benelux-landen blijven finaal verantwoordelijk voor de goede
werking van de Gemeenschappelijke Dienst en houden er dan ook toezicht op. De bevoegde autoriteiten
dienen er met name over te waken dat er binnen hun ambtsgebied geen andere IDROs optreden voor
landencodes van de Benelux-landen, dat de Gemeenschappelijke Dienst geen dubbele identificaties
toekent en dat hij in zijn werkzaamheden de verbintenissen respecteert die de landen zijn aangegaan in
het kader van het IDACS-project.

In het kader van dit toezicht, kunnen de bevoegde autoriteiten verder gezamenlijk beslissen dat de
Gemeenschappelijke Dienst de nodige betrekkingen zal onderhouden met het reeds genoemde IDRR,
als en wanneer de IDRR zal zijn ingesteld en conform de modaliteiten die daartoe in het kader van het
IDACS-project zullen worden bepaald.

Opdat de bevoegde autoriteiten dergelijk toezicht naar behoren kunnen uitoefenen, dient de
Gemeenschappelijke Dienst ten minste één maal per jaar verslag uit te brengen over zijn
werkzaamheden, met de gebruikelijke ondersteuning door het Benelux Secretariaat-Generaal en in
voorkomend geval overeenkomstig de modaliteiten die de Gemeenschappelijke Dienst daartoe in zijn
reglement van orde kan bepalen. Dergelijke rapportage is in eerste instantie gericht aan de bevoegde
autoriteiten.

Artikel 9

Daar waar de toegekende identificaties zelf geen gegevens van persoonlijke aard bevatten, zal de
Gemeenschappelijke Dienst dergelijke gegevens wel verwerken, met name in het kader van het
aanvraagproces. Artikel 9 verzekert dat de waarborgen ter bescherming van persoonsgegevens die in
een Benelux-land op het interne vlak van toepassing zijn, tevens gelden wanneer de bevoegde
autoriteiten, hun vertegenwoordigers of het Benelux Secretariaat-Generaal dergelijke gegevens in het
kader van de werkzaamheden van de Gemeenschappelijke Dienst verwerken. Deze waarborgen liggen
vervat in de zgn. algemene verordening gegevensbescherming4 en de wet- en regelgeving die elk
Benelux-land ter uitvoering van die verordening heeft vastgesteld. Zij behelzen voorschriften over

‘ 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) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).
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bijvoorbeeld de bewaring van de gegevens, de beveiliging ervan, de toegang ertoe, de correctie of
verwijdering ervan, informatieverplichtingen richting de betrokkene, enz. De uit de algemene
verordening gegevensbescherming voortvloeiende vereisten dienen hier niet in extenso herhaald te
worden. Artikel 9 benadrukt wel dat de gegevens niet mogen worden gebruikt voor andere doeleinden
dan de toekenning en het beheer van de identificaties, noch aan anderen mogen worden meegedeeld
dan de bevoegde autoriteiten en hun vertegenwoordigers.

Artikel 10

Zoals reeds vermeld in het algemene dee! van deze toelichting, bouwt deze beschikking voort op een
bestaand Benelux-partnerschap. Op grond van de in artikel 10 vervatte overgangsregeling, blijven
identificaties die aldus werden toegekend vOOr de aanvang van de werkzaamheden van de
Gemeenschappelijke Dienst geldig, behalve indien zou blijken dat zij onverenigbaar zouden zijn met de
in deze beschikking bepaalde voorschriften of met verbintenissen van de Benelux-landen in het kader
van het IDACS-project.

Artikel 11

Enerzijds, komen kosten in verband met de deelname van de vertegenwoordigers van de bevoegde
autoriteiten aan de werkzaamheden van de Gemeenschappelijke Dienst ten laste van de onderscheiden
bevoegde autoriteiten. Dit betreft bijvoorbeeld hun deelname aan bijeenkomsten van de
Gemeenschappelijke Dienst of nog het eventueel aanleveren van relevante informatie aan het Benelux
Secretariaat-Generaal in het kader van de opvolging van informatieverzoeken.

Anderzijds, komen de operationele kosten van de Gemeenschappelijke Dienst ten laste van de Benelux
begroting. Dit betreft bijvoorbeeld het online ter beschikking stellen van het in artikel S bedoelde
aanvraagformulier, de creatie en het beheer van het in artikel 6 bedoelde register, het elektronisch
toegankelijk maken van de in artikel 7 bedoelde informatie, alsook de administratieve ondersteuning
door het Benelux Secretariaat-Generaal in het algemeen. De koppeling met de Benelux-begroting
impliceert dat de financiering van deze kosten geschiedt via de daarop toepasselijke vaste verdeelsleutel
en dat de totstandkoming van de jaarlijkse begroting, de boekhouding en het begrotingstoezicht
geschieden volgens de procedures en voorschriften die daartoe zijn vastgesteld in de toepasselijke
verdragen en in het Financleel Reglement van het Benelux Secretariaat-Generaal.

Conform de uitkomsten van het IDACS-project, is in de mogelijkheid voorzien om deze operationele
kosten, indien de Benelux-landen daar gezamenlijk toe beslissen, te compenseren door middel van een
niet-discriminatoire en transparante retributieregeling voor de toekenning, instandhouding, wijziging of
verwijdering van een identificatie. Deze optie kan geactiveerd worden om de impact van de
Gemeenschappelijke Dienst op de Benelux-begroting zo kostenneutraal mogelijk te maken. Hoe een
Benelux-land daarmee kan instemmen, is onderhevig aan zijn interne voorschriften (zie ook de
toelichting bij artikel 14).

Artikel 12

Indien de Benelux-tanden daar gezamenlijk mee instemmen, kan de Gemeenschappelijke Dienst op
verzoek van een andere EU-lidstaat als IDRO optreden, zolang die EU-lidstaat zelf nog geen IDRO heeft.
De daarmee verbonden kosten dienen evenwel geheel door die andere EU-lidstaat te worden gedragen
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en deze ondersteuning dient tevens het voorwerp uit te maken van een schriftelijke overeenkomst
tussen de betrokken EU-lidstaat en het Benelux Secretariaat-Generaal, opdat de desbetreffende door
het Benelux Secretariaat-Generaal uitgevoerde taken kunnen worden ontplooid in het kader van een
specifiek extra-budgettair project, overeenkomstig de modaliteiten die daartoe zijn voorzien in het
Financieel Reglement van het Benelux Secretariaat-Generaal. Bij dergelijke ondersteuning van een
andere EU-lidstaat dient er bovendien over gewaakt worden dat ook hier geen “forum shopping”
mogelijk is (zie de toelichting bij artikel 5).

Artikel 13

Indien de werkzaamheden van de Gemeenschappelijke Dienst, het toezicht daarop, toekomstige
ontwikkelingen op Europees niveau (bijvoorbeeld in het kader van het IDACS-project of in geval van
herziening van richtlijn 2014/94/Eu) nopen tot overleg tussen de bevoegde autoriteiten, kan dergelijk
overleg desgewenst plaatsvinden in het kader van de bestaande ambtelijke Ben&ux-werkgroep die zich
buigt over de uitvoering van aanbeveling M (2015) 10 van het Benelux Comité van Ministers. Ingevolge
dergelijk overleg, kan via de Benelux Raad zo nodig een wijziging van deze beschikking aan het Benelux
Comité van Ministers worden voorgeteld.

Artikel 14

Artikel 14 regelt de inwerkingtreding en uitvoering van deze beschikking, opdat de Gemeenschappelijke
Dienst zijn werkzaamheden in de loop van het jaar 2021 kan aanvatten. De Benelux-landen engageren
zich om hun bestaande wet- of regelgeving daarvoor zo nodig aan te passen. De uitvoering van deze
beschikking impliceert voor de Benelux-landen echter in eerste instantie dat zij hun bevoegde
autoriteiten en hun vertegenwoordigers in de Gemeenschappelijke Dienst aanduiden. Daarnaast wordt
het Benelux Secretariaat-Generaal ingeschakeld voor de operationele uitvoering en geschiedt de
financiering via de Benelux-begroting en volgens de bestaande daarop toepasselijke regels. Voor al deze
aspecten is een formele wijziging van bestaande wet- of regelgeving in principe niet vereist. Voor de
(facultatieve) invoering van de in artikel 11, lid 3, bedoelde retributies, is daarentegen een besluit van
elk Benelux-land nodig, overeenkomstig zijn interne voorschriften, inclusief wat betreft de eventuele
delegatie van bevoegdheden om dergelijke retributies te heffen.

Indien de oprichting van de Gemeenschappelijke Dienst noopt tot het doen van mededelingen aan de
Europese Commissie of andere belanghebbenden in het kadervan het IDACS-project, draagt elk Benelux-
land daar zelf zorg voor.
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