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Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van VLAIO naar MOW in het kader 
van de steun aan ondernemingen tijdens de coronacrisis

10/02/2022

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

Tussen

Agentschap Innoveren & Ondernemen, 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 
maatschappelijke zetel gelegen is te Koning Albert II-laan 35 bus 12, 1030 Brussel.

hierna: “VLAIO”;

en

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, het departement voor het gelijknamige 
beleidsdomein opgericht bij artikel 28, §1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 
met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie, ingeschreven in de Kruispuntbank van 
Ondernemingen onder het nummer 0316.380.841, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te 
Koning Albert II-laan 20 bus 2, 1000 Brussel.

hierna: “MOW”;

VLAIO en MOW worden hieronder ook wel afzonderlijk aangeduid als een “partij” of gezamenlijk als 
de “partijen”;

NA TE HEBBEN UITEENGEZET

A. De functionaris voor gegevensbescherming (FG) van VLAIO heeft op 25 januari 2022 een 
positief advies met betrekking tot een ontwerp van dit protocol gegeven. De FG van VLAIO is 
de heer Bart Grieten, te bereiken op dpo@vlaio.be.

B. De FG van MOW heeft op 3 februari 2022 een positief advies met betrekking tot een ontwerp 
van dit protocol gegeven. De FG van MOW is de heer Johan Soons, te bereiken op 
privacy.departement@mow.vlaanderen.be.

C. In het kader van dit protocol is VLAIO te bereiken op data@vlaio.be en MOW op 
ato@mow.vlaanderen.be.

D. De partijen publiceren dit protocol op hun website.

mailto:dpo@vlaio.be
mailto:privacy.departement@mow.vlaanderen.be
mailto:data@vlaio.be
mailto:ato@mow.vlaanderen.be
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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 door VLAIO aan MOW uiteengezet.

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

De beoogde gegevensverwerking door MOW gebeurt op grond van de vervulling van een taak van 
algemeen belang dat aan MOW is opgedragen in de zin van artikel 6, eerste lid, e), van de algemene 
verordening gegevensbescherming. 

MOW zal de opgevraagde gegevens verwerken om een beleidsondersteunende taak uit te voeren. Het 
wenst namelijk deze gegevens mee in rekening te kunnen brengen in het kader van een 
schadevergoedingsregeling naar aanleiding van de impact van COVID-19 op overheidsopdrachten voor 
opdrachtnemers van MOW in de weg- en waterbouw. Dergelijke beleidsondersteunende taken nemen 
de departementen van de Vlaamse overheid, waaronder MOW, op in gestructureerde samenspraak 
en samenwerking met de agentschappen van de Vlaamse overheid, waaronder VLAIO (zie artikel 30, § 
4, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de 
Vlaamse administratie). Voorgenoemde departementen en agentschappen kunnen voor deze 
beleidsondersteunende taken onderling gebruikmaken van de toegang tot en de mededeling van 
persoonsgegevens (zie artikel III.113/1 en III.113/2 van het bestuursdecreet van 7 december 2018).

VLAIO heeft de opgevraagde gegevens oorspronkelijk verzameld voor de selectie en controle van de 
coronasteunmaatregelen aan ondernemingen als vermeld in bijlage 1 aan dit protocol. Ook 
eenmanszaken konden de meerderheid van deze coronasteunmaatregelen aanvragen en toegekend 
krijgen.

Het doeleinde van de verdere verwerking van deze persoonsgegevens door MOW is verenigbaar met 
de doeleinden waarvoor VLAIO de gegevens oorspronkelijk heeft verzameld, gezien de middelen van 
de Vlaamse overheid hierdoor op een efficiëntere wijze ingezet kunnen worden en ondernemingen op 
deze wijze de meest passende ondersteuning van de Vlaamse overheid kunnen ontvangen.

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.



3

Gegeven 1 Het ondernemingsnummer van de onderneming, die een activiteit 

uit afdeling 42 weg- en waterbouw volgens de NACE-nomenclatuur 

heeft, waaraan VLAIO een of meerdere van de 

coronasteunmaatregelen als vermeld in bijlage 1 toekende.

Verantwoording 

proportionaliteit

MOW is door dit gegeven in staat om de ondernemingen te 

identificeren die steun van VLAIO toegekend kregen. Hiermee kan 

het de beleidsondersteunende taak als vermeld in artikel 2 

uitvoeren.

Gegeven 2 Het totale steunbedrag dat VLAIO toekende aan de onderneming 

uit gegeven 1 in het kader van de coronasteunmaatregelen als 

vermeld in bijlage 1.

Verantwoording 

proportionaliteit

MOW is door dit gegeven in staat om de omvang van de 

toegekende steun door VLAIO te bepalen. Hiermee kan het de 

beleidsondersteunende taak als vermeld in artikel 2 uitvoeren.

De opgevraagde gegevens zullen door MOW gedurende maximum 3 maanden bewaard worden.  Deze 
bewaartermijn kan worden verantwoord gezien deze periode voldoende tijd biedt om de 
beleidsondersteunende taak, vermeld in artikel 2, uit te voeren.

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

MOW zal de opgevraagde persoonsgegevens kunnen meedelen aan volgende categorieën van 
ontvangers:

 De medewerkers van MOW die de beleidsondersteunende taak als vermeld in artikel 2 
uitvoeren;

 De medewerkers van een verwerker, in het geval MOW voor de verwerking van de 
opgevraagde gegevens beroep doet op een verwerker.

Elke eventuele mededeling van de persoonsgegevens door MOW moet voorafgaandelijk aan VLAIO 
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.

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

De persoonsgegevens, vermeld in artikel 3, van alle betrokken ondernemingen worden eenmalig 
opgevraagd door MOW. Dit wordt voldoende geacht om de beleidsondersteunende taak als vermeld 
in artikel 2 uit te voeren.
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MOW kan daarna ad hoc de persoonsgegevens, vermeld in artikel 3, van een beperktere, variabele set 
van de betrokken ondernemingen bij VLAIO opvragen om haar vermoeden van onvolledigheid in de 
gegevens te dubbelchecken.

Artikel 6: Beveiligingsmaatregelen

VLAIO deelt de gegevens mee via OneDrive. De toegang tot deze gegevens is enkel mogelijk via de 
professionele e-mailadressen toegekend door MOW of een verwerker aan de ontvangers als vermeld 
in artikel 4.

MOW treft ten minste volgende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen ter 
beveiliging van de opgevraagde persoonsgegevens bij verdere verwerking:

 Het heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangewezen; 
 Het heeft een actueel informatieveiligheidsbeleid en een informatieveiligheidsplan dat 

jaarlijks wordt herzien;
 Enkel medewerkers van MOW die omwille van hun functieprofiel de ontvangen gegevens 

nodig hebben voor de uitvoering van hun taken, krijgen toegang tot deze gegevens. De partijen 
hebben hiervoor een gebruikers- en toegangsbeheer met loggings en auditing opgezet;

 Het netwerk van MOW is beveiligd opgezet.

MOW moet kunnen aantonen dat de in dit artikel opgesomde maatregelen werden getroffen.  Op 
eenvoudig verzoek van VLAIO moet MOW hiervan aan VLAIO het bewijs overmaken.

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

Artikel 7: Vertrouwelijkheid van de gegevens

De ontvangers als vermeld in artikel 4 die toegang verkregen tot de opgevraagde gegevens zijn ertoe 
gehouden deze gegevens strikt vertrouwelijk te behandelen en nooit in eigen voordeel of met het oog 
op een persoonlijk voordeel te gebruiken of te verspreiden.

Artikel 8: Kwaliteit van de persoonsgegevens

Zodra MOW één of meerdere foutieve, onnauwkeurige, onvolledige, ontbrekende, verouderde of 
overtollige gegevens in de persoonsgegevens, vermeld in artikel 3, vaststelt meldt zij dat onmiddellijk 
aan VLAIO die na onderzoek van de voornoemde vaststellingen de gepaste maatregelen binnen een 
redelijke termijn treft en MOW daarvan vervolgens op de hoogte brengt. 
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Artikel 9: Sanctie bij niet-naleving

Onverminderd haar recht om een schadevergoeding te vorderen, kan VLAIO dit protocol middels 
eenvoudige kennisgeving en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling eenzijdig beëindigen indien 
MOW 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 10: Meldingsplichten

Partijen engageren zich in het licht van artikel 33 van de algemene verordening gegevensbescherming 
om elkaar 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.

MOW brengt VLAIO 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 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 de datum van ondertekening en eindigt op 30 april 2022.

De partijen kunnen in onderling overleg dit protocol te allen tijde schriftelijk aanpassen of beëindigen. 
Dit protocol eindigt tevens van rechtswege voor een partij wanneer er geen rechtsgrond meer bestaat 
voor de uitwisseling van de gegevens.

Opgemaakt in een digitaal exemplaar en ter beschikking van elke partij,

___________________________ ___________________________

Mark Andries Filip Boelaert

administrateur-generaal secretaris-generaal

VLAIO MOW
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Bijlage 1: coronasteunmaatregelen van VLAIO

Dit protocol heeft betrekking op de coronasteunmaatregelen van VLAIO, zoals omschreven in 
volgende documenten:

 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;

 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;

 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;

 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;

 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;

 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;

 Besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2021 betreffende het Vlaams 
Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge 
van de aanhoudende coronavirusmaatregelen van 28 oktober 2020;
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 Besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2021 betreffende het corona 
globalisatiemechanisme voor ondernemingen met een grote omzetdaling in 2020 ten 
gevolge van de coronavirusmaatregelen;

 Besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2021 betreffende het Vlaams 
Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge 
van de aanhoudende coronavirusmaatregelen van 28 oktober 2020, tot invoeging van artikel 
9/1 in het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 over de corona hinderpremie 
en tot wijziging van artikel 9 en 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 
over de corona compensatiepremie, van artikel 9 en 11 van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 12 juni 2020 over de corona ondersteuningspremie, van artikel 7 en 9 van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 7 augustus 2020 over het Vlaamse 
Beschermingsmechanisme, van artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 
oktober 2020 over het Vlaamse Beschermingsmechanisme, van artikel 8 van het besluit van 
de Vlaamse Regering van 13 november 2020 over het Vlaamse Beschermingsmechanisme en 
van artikel 7 en 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2021 over het 
Vlaamse Beschermingsmechanisme;

 Besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2021 betreffende het Vlaams 
Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge 
van de aanhoudende coronavirusmaatregelen van 28 oktober 2020;

 Besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2021 betreffende het Vlaams 
Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge 
van de coronavirusmaatregelen van 28 oktober 2020 en tot wijziging van artikel 9/1 van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 over de corona hinderpremie;

 Besluit van de Vlaamse Regering van 21 januari 2022 betreffende het Vlaams 
Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge 
van de coronavirusmaatregelen van 28 oktober 2021.
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