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Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van DEPARTEMENT OMGEVING 
naar FLUVIUS 

in het kader van de integratie van een adviesverlenende instantie in het 
Omgevingsvergunningenloket 

[1/10/2021] 

Dit protocol wordt gesloten conform artikel 8, §1, van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het 
elektronische bestuurlijke gegevensverkeer. 

TUSSEN 

Het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid, geregistreerd bij de Kruispuntbank van 
Ondernemingen onder het nummer 0316.380.841, met kantoren gevestigd aan de Koning Albert II-
laan 20 bus 8, 1000 Brussel. 

hierna: “DEPARTEMENT OMGEVING”; 

EN 

FLUVIUS System Operator , geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 
0477.445.084, met kantoren gevestigd te Brusselsesteenweg 199 9090 Melle. 

hierna: “FLUVIUS”; 

DEPARTEMENT OMGEVING en FLUVIUS worden hieronder ook wel afzonderlijk aangeduid als een 
“partij” of gezamenlijk als de “partijen”; 

 

NA TE HEBBEN UITEENGEZET 

 

A. Het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid is op 1 april 2017 ontstaan uit een fusie 
van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie en Ruimte Vlaanderen, en is opgericht bij 
Besluit van de Vlaamse Regering van 24 februari 2017 tot wijziging van diverse besluiten, wat 
betreft het beleidsdomein Omgeving; 

 
B. Fluvius Fluvius SO  is een werkmaatschappij die in naam en voor rekening van de 

distributienetbeheerders, belast is met de exploitatie van zijn net en de toepassing van 
openbare dienst verplichtingen. Fluvius  SO heeft hiervoor de toestemming van de VREG,  via 
het Energiedecreet en Energiebesluit (artikel 4.1.5 Energiedecreet) De wettelijke en 
reglementaire opdrachten van de DNB’s en Fluvius SO zijn : 

- Beheer distributienetten 
- Aansluitingen op en aanleg van distributienetten 
- Fraude detecteren, vaststellen en maatregelen nemen 
- Openbare dienstverplichtingen in het kader van sociale dienstverlening 
- Uitzonderingsleverancier 
- Veiligheid en milieu 
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C. 1. Het Departement Omgeving treedt op als beheerder van het Omgevingsvergunningenloket, 
en is in die hoedanigheid verwerkingsverantwoordelijke voor de uitwisseling van de 
vergunningsdossiers tussen de vergunningsverlenende overheden en de adviesverlenende 
instanties.  

2. De gegevens worden overgedragen via een aansluiting van Fluvius op het 
omgevingsvergunningenloket, via de webservices van de Vlaamse Dienstenintegrator, die als 
verwerker optreedt.  

3. Schematische voorstelling van de gegevensstroom:  

 

 

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

F. De functionaris voor gegevensbescherming van Departement Omgeving, heeft op 1/10/2021 
advies met betrekking tot een ontwerp van dit protocol gegeven.  

G. De functionaris voor gegevensbescherming van Fluvius heeft op 1/10/2021 advies met 
betrekking tot een ontwerp van dit protocol gegeven. 

 

 

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: 

 

Artikel 1: Onderwerp  



3 
 

In dit protocol worden de voorwaarden en modaliteiten van de elektronische mededeling van de 
persoonsgegevens zoals omschreven in artikel 3 door dOMG aan Fluvius uiteengezet. 

Artikel 2: Rechtvaardigingsgronden van zowel de mededeling als de inzameling van 
de persoonsgegevens 

De beoogde gegevensverwerking door dOMG gebeurt op grond van art. 6,1.e) AVG, met name de 
vervulling van een wettelijke verplichting die aan het Departement is toegewezen:  

dOMG heeft de opgevraagde gegevens oorspronkelijk verzameld op basis van: 

• Artn. 147-162 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 
april 2014 betreffende de omgevingsvergunning 

en met het oog op het volgende doeleinde 

• Het beheer van vergunningsdossiers in het Omgevingsloket en uitwisselingsplatform; 

Fluvius zal de opgevraagde gegevens verwerken voor volgende doeleinden: 

• Het formuleren van een (sub)advies, voor die dossiers waarin Fluvius als adviesverlenende 
instantie optreedt; 

De doeleinden van de verdere verwerking van deze persoonsgegevens door Fluvius zijn niet 
onverenigbaar met de doeleinden waarvoor dOMG de gegevens oorspronkelijk heeft verzameld. 

 

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

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

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

 

Gegeven 1 

 

Identificatiegegevens van de aanvrager (natuurlijke persoon), 
zoals vervat in de webservice OMV-GeefPersoon2.00:  

- PersoonsUUID 
- Naam 
- Voornaam 

Verantwoording 

proportionaliteit 

 

De verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor de 

behandeling van een adviesvraag zoals beschreven in de artn. 30 

tot 38 van het BVR van 27/11/2015 tot uitvoering van het decreet 

van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.  
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Deze doorgifte van persoonsgegevens werd daarnaast gemachtigd 

in de Beraadslaging nr. 95/2016 van het Sectoraal Comité voor het 

Rijksregister van 7/12/2016.  

 

De meegedeelde gegevens zullen door Fluvius gedurende de looptijd van de opdracht, verlengd met 
een bewaartermijn van 5jaar bewaard worden. Deze bewaartermijn kan worden verantwoord gezien 
het hier gaat over adviezen en offertes, en vallen onder het burgerlijk wetboek. 

 

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

Fluvius zal de meegedeelde persoonsgegevens in het kader van de in artikel 2, 2°, vooropgestelde 
finaliteiten kunnen meedelen aan volgende categorie(ën) van ontvangers: 

- Volgende diensten van Fluvius zullen toegang hebben tot de gevraagde persoonsgegevens:  
o  een 5 tal dossierbeheerders van de dienst Studies per regio  : in totaal een 70 tal 

gebruikers voor Fluvius 

Enkel personen die omwille van hun functieprofiel deze informatie nodig hebben voor de 
uitvoering van hun werk, krijgen toegang tot de informatie. 

- Daarnaast kunnen de gevraagde gegevens worden medegedeeld aan of ingezien door: 
o leidinggevenden dossierbeheerders  

Elke eventuele verdere mededeling van de gevraagde persoonsgegevens door Fluvius moet 
voorafgaandelijk aan dOMG worden gemeld en moet uiteraard in overeenstemming zijn met de 
relevante wet- en regelgeving inzake de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van 
persoonsgegevens. Dat betekent onder meer dat Fluvius waar vereist een protocol sluit voor de 
mededeling van de gevraagde gegevens. 

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

De persoonsgegevens zullen door middel van een permanente toegang worden overgedragen.  

Artikel 6: Beveiligingsmaatregelen 

dOMG treft volgende maatregelen ter beveiliging van de mededeling van de persoonsgegevens, 
vermeld in artikel 2: 

o dOMG heeft een functionaris voor gegevensbescherming conform artikel 37, 38 en 39 van 
Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016. 

o dOMG beschikt over een actueel veiligheidsbeleid gebaseerd op de ISO norm 72002 en heeft 
op basis hiervan een informatiebeveiligingsmanagementsysteem uitgebouwd met een 
jaarplan en rapportering. 

Daarnaast werden ook volgende specifieke maatregelen in het kader van de gegevensmededeling 
getroffen:  

• De gegevensoverdracht verloopt via de Vlaamse Dienstenintegrator, die als verwerker van 
dOMG optreedt. De veiligheidsmaatregelen gekoppeld aan deze dienstverlening staan 
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beschreven in het VDI-charter, dat dienst doet als verwerkersovereenkomst tussen dOMG en 
Digitaal Vlaanderen (de beheerder van de VDI)  

In het geval Fluvius voor de verwerking van persoonsgegevens die het voorwerp zijn van voorliggend 
protocol, beroep doet op een verwerker (of meerdere verwerkers), doet Fluvius 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. Fluvius sluit in voorkomend geval met alle verwerkers een verwerkersovereenkomst in 
overeenstemming met artikel 28 van de algemene verordening gegevensbescherming. Partijen 
bezorgen elkaar een overzicht van de verwerkers die de gevraagde gegevens verwerken, en 
actualiseren dit overzicht zo nodig. 

Artikel 7: Kwaliteit van de persoonsgegevens 

Zodra Fluvius één of meerdere foutieve, onnauwkeurige, onvolledige, ontbrekende, verouderde of 
overtollige gegevens in de persoonsgegevens, vermeld in artikel 3, vaststelt (al dan niet op basis van 
een mededeling van de betrokkene, meldt zij dat onmiddellijk aan dOMG die na onderzoek binnen 1 
jaar van de voornoemde vaststellingen de gepaste maatregelen binnen 1 jaar treft en Fluvius daarvan 
vervolgens op de hoogte brengt.  

Zodra dOMG één of meerdere foutieve, onnauwkeurige, onvolledige, ontbrekende, verouderde of 
overtollige gegevens in de persoonsgegevens, vermeld in artikel 3 vaststelt (al dan niet op basis van 
een mededeling van de betrokkene), meldt zij dat onmiddellijk aan Fluvius.  

Artikel 8: Sanctie bij niet-naleving 

Onverminderd haar recht om een schadevergoeding te vorderen en in afwijking van artikel 5, 2°, kan 
dOMG dit protocol middels eenvoudige kennisgeving en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling 
eenzijdig beëindigen indien Fluvius 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 

Partijen engageren zich in het licht van artikel 33 van de algemene verordening gegevensbescherming 
om elkaar [via de functionarissen voor gegevensbescherming] zonder onredelijke vertraging op de 
hoogte te stellen van elk gegevenslek dat zich voordoet betreffende de meegedeelde gegevens met 
impact op beide partijen en in voorkomend geval onmiddellijk gezamenlijk te overleggen teneinde alle 
maatregelen te nemen om de gevolgen van het gegevenslek te beperken en te herstellen. De partijen 
verschaffen elkaar alle informatie die ze nuttig of nodig achten om de beveiligingsmaatregelen te 
optimaliseren. 

Fluvius brengt dOMG 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.  

Artikel 10: 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. 
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Artikel 11: Inwerkingtreding en opzegging 

Dit protocol treedt in werking op 1/10/2021 

 

Partijen kunnen dit protocol schriftelijk opzeggen mits inachtneming van een opzegtermijn van 3 
maanden. 

Het protocol eindigt van rechtswege na afloop van de in artikel 5 van dit protocol bedoelde termijn 
van mededeling. Het protocol eindigt tevens van rechtswege wanneer er geen rechtsgrond meer 
bestaat voor de gevraagde doorgifte van persoonsgegevens. 

 

Opgemaakt te Brussel, op 1/10/2021, in evenveel exemplaren als dat er partijen zijn. 

 

 

Voor het Departement 
Omgeving 

Voor Fluvius  

  
 
 

 
 

   
   

 

 


