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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 Wonen-Vlaanderen, VEKA, Fluvius betreffende de uitwisseling 

van inkomensgegevens in het kader van de controle op de wettelijke 
voorwaarden om in aanmerking te komen voor de 

MijnVerbouwPremie 
Ref.:  2022-0383 
 

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:      
 

Gunstig onder voorbehoud van de opmerkingen en vaststellingen zoals vermeld in het 
advies van de DPO (dd. 07/09/2022). 

 
2. De DPO  van de overheidsinstantie of van de private organisatie voor wie de 

doorgegeven persoonsgegevens bestemd zijn, hebben een gezamenlijk gunstig advies 
uitgebracht. 

 
 
II. Identificatie van de bij de gegevensuitwisseling betrokken overheidsinstantie(s) of 

private organisatie  
 
Dit protocol wordt opgemaakt tussen de federale overheidsinstantie die de persoonsgegevens 
doorgeeft die het voorwerp van dit protocol uitmaken:   
 

1. De 
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0308.357.159, met kantoren 
gevestigd aan de Koning Albert II-laan 33 bus 50, 1030 Brussel, en vertegenwoordigd 

Hondt, Voorzitter van het Directiecomité. 
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En de volgende overheidsinstantie of private organisatie die de persoonsgegevens ontvangt 
die het voorwerp van dit protocol uitmaken:   
 

2. VLAAMS GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, bij delegatie, in de 
persoon van de leidend ambtenaar van het agentschap zonder rechtspersoonlijkheid 
Wonen-Vlaanderen, Helmer Rooze, Administrateur-generaal, ingeschreven in het KBO 
met nummer 0316.380.841 - en vestigingsnummer 2.199.303.566 waarvan de 
administratieve zetel zich bevindt te Havenlaan 88 bus 40A, te 1000 Brussel. 

 

 

 

 
 

 
 
 
III. Data Protection Officer 
 

 

 
 

 
 
IV. Publicatie van het protocol 
 
Zodra het protocol gesloten is, zal het door de partijen gepubliceerd worden op hun website.  
 
De partijen zijn het volgende overeengekomen: 
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V. 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 lidstatelijke 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. 

 
1 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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- "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, 
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: 

- "doeleinde": doel waarvoor de gegevens verwerkt worden.   

De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) benadrukt in haar aanbeveling nr. 02/2020 van 
g van 

2 niet alleen doelt op situaties waarin een verwerkingsverantwoordelijke 
persoonsgegevens naar een derde stuurt, maar ook op situaties waarin een 
verwerkingsverantwoordelijke, zonder de gegevens rechtstreeks naar een derde te sturen, de 
derde toegang verleent tot de gegevens.   
 
 
VI. Context 
 
Wonen-Vlaanderen, Fluvius en VEKA zijn gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken (art. 
26 AVG) en hebben een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst (bijlage 1) afgesloten voor 
de verwerking van persoonsgegevens in kader van het unieke loket (MijnVerbouwPremie 
MVP).  
 
Ter bevordering van de klantvriendelijkheid en transparantie van het premielandschap en 
de noodzakelijke verhoging van de renovatiegraad, worden de premies, die momenteel door 
Wonen-Vlaanderen en Fluvius voor energetische en renovatie-investeringen worden 
toegekend en uitbetaald, geïntegreerd zowel voor wat betreft de premievoorwaarden, 
premiebedragen als aanvraagprocedure, via een nieuw digitaal centraal loket. Die 

n 
 

 
In het kader van het unieke loket MijnVerbouwPremie worden inkomensgegevens gevraagd 
aan de FOD Financiën, die zullen worden verwerkt door volgende aanvragers: 

 
2 Hoewel artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met 

-

Europese Economische Ruimte). Teneinde elke verwarring te vermijden tussen een mededeling van gegevens 
binnen de EER en de internationale doorgiften van gegevens (aan derde landen), behoudt de GBA het gebruik 
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- Wonen-Vlaanderen wordt conform artikel 12.6.1, §2, eerste lid van het Energiedecreet 
en artikel 5.75/1, §2 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, belast met de 
behandeling en verwerking van de aanvragen, vermeld in artikel 1, in het kader van 
het unieke loket.  

- Fluvius staat mee in voor de behandeling en de verwerking van de aanvragen in het 
kader van het unieke loket.  

- VEKA is belast met de controle op de taken uitgevoerd door de 
elektriciteitsdistributienetbeheerders of hun werkmaatschappij (i.e. de behandeling 
en verwerking van de aanvragen door Fluvius) en zal in dat kader ook toegang hebben 
tot de persoonsgegevens. 

 
 

VII. Voorwerp van het protocol 
 

Dit protocol heeft tot doel de mededeling van de hierna opgesomde gegevens onder punt IX. 
Categorieën en soorten meegedeelde persoonsgegevens en hun formaat te formaliseren van 
FOD Financiën tot Wonen-Vlaanderen, Fluvius en VEKA in het kader van het controleren van 
de inkomensvoorwaarde waaraan aanvrager van een MijnVerbouwPremie moet voldoen als 
voorwaarde voor het bepalen van de hoogte van de premie. 
 

VIII. Rechtmatigheid  
 

a) 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  bestuursdiensten van 
de Staat, de besturen van de Gemeenschappen, de Gewesten, de provincies, de 
agglomeraties, de federaties van gemeenten en de gemeenten alsmede de vennootschappen, 
verenigingen, instellingen of inrichtingen naar publiek recht, mogen slechts kredieten, 
leningen, premies, toelagen of alle andere voordelen toekennen welke rechtstreeks of 
onrechtstreeks gegrond zijn op het bedrag van de inkomsten of op elementen die in 
aanmerking komen voor de vaststelling van die inkomsten, dan na kennis genomen te hebben 
van de recente fiscale toestand van de aanvrager. 
Deze toestand is tegen de aanvrager in te roepen voor het toekennen van gezegde kredieten, 
leningen, premies, toelagen of andere voordelen. 
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b) Rechtmatigheid in hoofde van Wonen-Vlaanderen, Fluvius en VEKA  

De mededeling van persoonsgegevens die in dit protocol wordt omkadert, is rechtmatig indien 

 
 
Artikel 12.6.1 van het Decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende 
het energiebeleid, afgekort het Energiedecreet (zoals gewijzigd bij het Decreet van 19 
november 2021 tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 en de Vlaamse Codex 
Wonen van 2021):  
 
 § 1. De Vlaamse Regering creëert een uniek loket om de aanvraag, de behandeling, de 
verwerking en de uitbetaling van aanvragen voor premies die door of krachtens dit decreet 
door de Vlaamse Regering worden ingesteld op het vlak van werkzaamheden aan gebouwen 
of voor energieopwekkingsinstallaties, te faciliteren. 
 
§ 2. De diensten van de Vlaamse overheid die de Vlaamse Regering aanwijst, worden belast 
met de behandeling van premieaanvragen in het kader van het unieke loket, vermeld in het 
paragraaf 1. De Vlaamse Regering bepaalt welke premies onder dat unieke loket vallen. 
In het kader van het unieke loket, vermeld in paragraaf 1, kan de Vlaamse Regering de 
distributienetbeheerder of zijn werkmaatschappij bepaalde taken toekennen die verband 
houden met de behandeling en de verwerking van premieaanvragen en die verband houden 
met de uitbetaling van premies voor werkzaamheden aan gebouwen of voor 
energieopwekkingsinstallaties. De Vlaamse Regering bepaalt voor welke type premies dat van 
toepassing is en wijst de diensten van de Vlaamse overheid of de energiehuizen aan die daarbij 
worden betrokken. De distributienetbeheerder of zijn werkmaatschappij kan voor zijn taken 
in het kader van het unieke loket een vergoeding krijgen die de Vlaamse Regering bepaalt. 
De Vlaamse Regering kan nadere voorwaarden en modaliteiten vastleggen voor de 
gegevensuitwisseling tussen de diensten van de Vlaamse overheid, vermeld in het eerste lid, 
en de distributienetbeheerder of zijn werkmaatschappij, vermeld in het tweede lid. 
 
§ 3. In het kader van het unieke loket, vermeld in paragraaf 1, kunnen de volgende 
persoonsgegevens of categorieën van persoonsgegevens opgevraagd en verwerkt worden: 
1° de volgende gegevens over de premieaanvrager of de persoon namens wie de premie 
wordt aangevraagd: 
 a) het huidige adres en de vorige adressen en de contactgegevens; 

b) de gezinssamenstelling, de personen ten laste en de personen die samenwonen 
met de persoon namens wie de premie wordt aangevraagd; 
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c) de handicap van de persoon namens wie de premie wordt aangevraagd, of van de 
personen die samenwonen met de persoon namens wie de premie wordt 
aangevraagd; 
d) de burgerlijke staat; 

2° de volgende gegevens over het inkomen van de persoon namens wie de premie wordt 
aangevraagd, of het inkomen van de personen met wie de persoon samenwoont namens wie 
de premie wordt aangevraagd, voor de premies waar een inkomensgrens van toepassing is: 

a) het gezamenlijk belastbaar inkomen; 
b) het afzonderlijk belastbaar inkomen; 
c) het leefloon; 
d) de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap; 
e) de beroepsinkomsten die van belasting vrijgesteld zijn, uit het buitenland of 
verworven bij een Europese of internationale instelling; 

3° de zakelijke rechten waarvan de persoon namens wie de premie wordt aangevraagd, 
houder is; 
4° de volgende gegevens over het gebouw of de energieopwekkingsinstallatie waarvoor een 
premie wordt aangevraagd: 

a) de aard; 
b) de ligging; 
c) de ouderdom; 
d) de eigendom of zakelijke rechten die erop zijn gevestigd; 

5° de gegevens over de uitgevoerde werken waarvoor een premie wordt aangevraagd, met 
inbegrip van facturen; 
6° alle andere gegevens dan de gegevens, vermeld in punt 1° tot en met 5°, die verband 
houden met de premievoorwaarden die de Vlaamse Regering krachtens dit decreet of 
krachtens de Vlaamse Codex Wonen van 2021 vaststelt en die noodzakelijk zijn om de premie 
toe te kennen. 

 
Om na te gaan of de persoon namens wie de premie wordt aangevraagd, recht heeft op de 
premie, doet de dienst die de Vlaamse Regering conform paragraaf 2, eerste lid, aanwijst, de 
distributienetbeheerder of de werkmaatschappij conform artikel 6, lid 1, c), en artikel 9, lid 2, 
g), van de algemene verordening gegevensbescherming, een beroep op de bevoegde diensten 
van de Federale Overheidsdienst Financiën, op het Rijksregister, op de Kruispuntbank van de 
Sociale Zekerheid, op de lokale besturen en op het toegangsregister om digitaal toegang te 
krijgen tot de noodzakelijke gegevens conform de regelgeving over de bescherming van 
natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens die van toepassing is bij de 
mededeling van persoonsgegevens, zoals ze, in voorkomend geval, op federaal of Vlaams 
niveau verder is of wordt gespecificeerd. 
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Voor de unieke identificatie van de betrokkene kan het ondernemingsnummer, het 
rijksregisternummer of het vreemdelingennummer opgevraagd en verwerkt worden in het 
kader van de automatische verwerking van de gegevens, vermeld in het eerste lid. 

 
 
Artikel 5.75/1 Vlaamse Codex Wonen van 2021 (zoals gewijzigd bij het Decreet van 19 
november 2021 tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 en de Vlaamse Codex 
Wonen van 2021):  
 

loket om de aanvraag, de behandeling, de 
verwerking en de uitbetaling van aanvragen voor tegemoetkomingen die krachtens deze 
codex door de Vlaamse Regering worden ingesteld op het vlak van werkzaamheden aan 
gebouwen, te faciliteren. 
 
§ 2. De diensten van de Vlaamse overheid die de Vlaamse Regering aanwijst, worden belast 
met de behandeling van aanvragen in het kader van het unieke loket, vermeld in het paragraaf 
1. De Vlaamse Regering bepaalt welke tegemoetkomingen onder dat unieke loket vallen. 
 
In het kader van het unieke loket, vermeld in paragraaf 1, kan de Vlaamse Regering de 
distributienetbeheerder of zijn werkmaatschappij bepaalde taken toekennen die verband 
houden met de behandeling en de verwerking van aanvragen voor tegemoetkomingen en die 
verband houden met de uitbetaling van tegemoetkomingen voor werkzaamheden aan 
gebouwen. De Vlaamse Regering bepaalt voor welke tegemoetkomingen dat van toepassing 
is en wijst de diensten van de Vlaamse overheid aan die daarbij worden betrokken. De 
distributienetbeheerder of zijn werkmaatschappij kan voor zijn of haar taken in het kader van 
het unieke loket een vergoeding krijgen die de Vlaamse Regering bepaalt. 
 
De Vlaamse Regering kan nadere voorwaarden en modaliteiten vastleggen voor de 
gegevensuitwisseling tussen de diensten van de Vlaamse overheid, vermeld in het eerste lid, 
en de distributienetbeheerder of zijn werkmaatschappij, vermeld in het tweede lid.  
 
§ 3. In het kader van het unieke loket, vermeld in paragraaf 1, kunnen de volgende 
persoonsgegevens of categorieën van persoonsgegevens opgevraagd en verwerkt worden: 
1° de volgende gegevens over de aanvrager: 
a) Het huidige adres en de vorige adressen en de contactgegevens; 
b) De gezinssamenstelling, de personen ten laste en de personen die met de aanvrager 

samenwonen; 
c) De handicap van de aanvrager of van de personen die met de aanvrager samenwonen; 
d) De burgerlijke staat; 
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2° de volgende gegevens over het inkomen van de aanvrager of het inkomen van personen 
met wie de aanvrager samenwoont, voor de tegemoetkomingen waar een inkomensgrens van 
toepassing is: 

a) Het gezamenlijk belastbaar inkomen; 
b) Het afzonderlijk belastbaar inkomen; 
c) Het leefloon; 
d) De inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap; 
e) De beroepsinkomsten die van belasting vrijgesteld zijn, uit het buitenland of 

verworven bij een Europese of internationale instelling; 
 

3° de zakelijke rechten waarvan de aanvrager houder is; 
 
4° de volgende gegevens over het gebouw waarvoor een tegemoetkoming wordt 
aangevraagd: 

a) De aard; 
b) De ligging; 
c) De ouderdom; 
d) De eigendom of zakelijke rechten die erop zijn gevestigd; 

 
5° de gegevens over de uitgevoerde werken waarvoor een tegemoetkoming wordt 
aangevraagd, met inbegrip van facturen; 
 
6° alle andere gegevens dan de gegevens, vermeld in punt 1° tot en met 5°, die verband 
houden met de voorwaarden om de tegemoetkoming te bekomen die de Vlaamse Regering 
krachtens deze codex of krachtens het Energiedecreet van 8 mei 2009 vaststelt en die 
noodzakelijk zijn om de tegemoetkoming toe te kennen. 

 
Om na te gaan of de aanvrager recht heeft op de tegemoetkoming, doet de dienst die de 
Vlaamse Regering conform paragraaf 2, eerste lid, aanwijst, de distributienetbeheerder of de 
werkmaatschappij conform artikel 6, lid 1, c), en artikel 9, lid 2, g), van de algemene 
verordening gegevensbescherming een beroep op de bevoegde diensten van de Federale 
Overheidsdienst Financiën, op het Rijksregister, op de Kruispuntbank van de Sociale 
Zekerheid, op de lokale besturen en op het toegangsregister, vermeld in artikel 1.1.3, 123°, 
van het Energiedecreet van 8 mei 2009, om digitaal toegang te krijgen tot de noodzakelijke 
gegevens met toepassing van de regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen 
bij de verwerking van persoonsgegevens die van toepassing is bij de mededeling van 
persoonsgegevens, zoals ze, in voorkomend geval, op federaal of Vlaams niveau verder is of 
wordt gespecificeerd. 
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Voor de unieke identificatie van de betrokkene kan het ondernemingsnummer, het 
rijksregisternummer of het vreemdelingennummer opgevraagd en verwerkt worden in het 
kader van de automatische verwerking van de gegevens, vermeld in het eerste lid. 

 
 
Besluit van 4 februari 2022 van de Vlaamse Regering tot oprichting van een uniek loket voor 
de aanvraag en behandeling van bepaalde woon- en energiepremies en tot wijziging van het 
Energiebesluit van 19 november 2010 en het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 20216: 
 
Artikel 2 

rechtspersoonlijkheid Wonen-Vlaanderen, dat 
is opgericht bij het besluit van de Vlaamse regering van 16 december 2005 tot oprichting van 
het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Wonen-Vlaanderen, 
hierna agentschap genoemd, wordt conform artikel 12.7.1, §2, eerste lid van het 
Energiedecreet en artikel 5.75/1, §2 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, belast met de 
behandeling en verwerking van de aanvragen, vermeld in artikel 1, in het kader van het unieke 
loket.  
 
De elektriciteitsdistributienetbeheerders of hun werkmaatschappij staan mee in voor de 
behandeling en de verwerking van de aanvragen, vermeld in artikel 1, in het kader van het 
unieke loket. 7 

 
 
Het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Vlaams Energie-en 
Klimaatagentschap, dat is opgericht bij het besluit van de Vlaamse regering van 19 november 
2010, hierna het VEKA genoemd, wordt, conform artikel 13.1.1 van het Energiedecreet, belast 
met de controle op de taken uitgevoerd door de elektriciteitsdistributienetbeheerders of hun 
werkmaatschappij. 
 
De verdeling van de taken, vermeld in dit artikel, tussen het agentschap en de 
elektriciteitsdistributienetbeheerders of hun werkmaatschappijen het VEKA, binnen het 
unieke loket, wordt verder gedetailleerd vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst  
 
Artikel 5 

dat de persoonsgegevens juist zijn en indien nodig geactualiseerd worden. Onjuiste 
persoonsgegevens worden onmiddellijk gewist of verbeterd.  

 
6 https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/document-view/61FCD64AD5F0FAFA87AFAABA.  
7 Er zijn 10 elektriciteitsdistributienetbeheerders maar zij doen allen beroep op Fluvius als werkmaatschappij. Fluvius is 
heden de enige werkmaatschappij in het Vlaamse Gewest. Zie ook https://www.vreg.be/nl/werkmaatschappij-fluvius en 
https://www.vreg.be/nl/overzicht-netbeheerders 
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De verwerking van de persoonsgegevens binnen het unieke loket is noodzakelijk voor de 
behandeling, verwerkingen uitbetaling van de premies of tegemoetkomingen vermeld in 

 

De specifieke voorwaarden voor de verschillende tegemoetkomingen worden geregeld in de 
desbetreffende artikelen. Hiervoor wordt verwezen naar de artikelen 4.1.2, 6.4.1, 6.4.1/1, 
6.4.1/1/1, 6.4.1/1/2, 6.4.1/1/3, 6.4.1/1/4, 6.4.1/1/5, 6.4.1/2, 6.4.1/3, 6.4.1/4, 6.4.1/5, 
6.4.1/5/1, 6.4.1/5/2, 6.4.1/6, 6.4.1/6/1, 6.4.1/11, 6.4.1/12, 6.4.15, 7.9.2, 11.1.14, 12.3.27 van 
het Energiebesluit en de artikelen 5.186 t.e.m. 5.195 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen 
van 2021 (zoals gewijzigd of ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting 
van een uniek loket voor de aanvraag en behandeling van bepaalde woon- en energiepremies 
en tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 en het Besluit Vlaamse Codex 
Wonen van 2021). 
 
De Samenwerkingsovereenkomst inzake het project Mijn VerbouwPremie vanaf de go-live dd. 
28 januari 2022 regelt o.a. de taken van Wonen-Vlaanderen, Fluvius en VEKA. 
 
 

IX. Controle van het (de) doeleinde(n) met het oog op de mededeling van de 
persoonsgegevens  

 

1) Het (de) doeleinde(n) waarvoor Wonen-Vlaanderen, Fluvius en VEKA de toegang vragen tot 
de gegevens die het voorwerp van de verwerking uitmaken: 

 
Wonen-Vlaanderen, Fluvius en VEKA wensen toegang tot de gevraagde gegevens teneinde 
bij de behandeling en verwerking van de aanvragen in MijnVerbouwpremie, na te gaan in hoeverre 
de desbetreffende betrokkene(n) aan de inkomensvoorwaarden, vereist voor concrete 
subsidies of voordelen, voldoen. 
 
Zie artikel 12.6.1., §3 van het Energiedecreet , artikel 5.75/1, §3 van de Codex Wonen, en 
artikel 2 van het Besluit van 4 februari 2022 van de Vlaamse Regering tot oprichting van een 
uniek loket voor de aanvraag en behandeling van bepaalde woon- en energiepremies en tot 
wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 en het Besluit Vlaamse Codex Wonen 
van 2021 (zie onder artikel VIII. Rechtmatigheid). 
 
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). 
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Meer bepaald worden de inkomensgegevens verzameld om de bijdrage van de rijksinwoners 
aan de overheid in functie van de noodzakelijke en verleende openbare diensten vast te 
stellen en te innen. 
 
De partijen bevestigen dan ook dat de doeleinden waarvoor de gegevens meegedeeld 
worden, overeenkomstig dit protocol, compatibel zijn met de doeleinden waarvoor de 
gegevens aanvankelijk verzameld werden.  
 
 
X.  Categorieën en soorten meegedeelde persoonsgegevens en hun formaat  
 

Gegeven 1  Rijksregisternummer / INSZ-nummer 
Categorie en soort van de 
gegevens 

Rijksregisternummer / INSZ-nummer11 

De noodzaak van die 
gegevens in het licht van 
het nagestreefde doeleinde 
motiveren 
(proportionaliteit) 

Dit gegeven is noodzakelijk om na te gaan in welke doelgroep
de aanvrager en zijn eventuele partner vallen, de doelgroep zal 
de hoogte van het premiebedrag bepalen.  Dit is tevens de 
zoeksleutel om de aanvraag te doen via de MAGDA-diensten. 

Formaat van de 
doorgegeven gegevens 
(papier, digitaal, ...) 

Digitaal. 12 

Gegeven 2  
Categorie en soort van de 
gegevens 

Categorie Financiële gegevens:  
Afzonderlijk belastbaar inkomen per rijksregisternummer 
Gezamenlijk belastbaar inkomen13 

De noodzaak van die 
gegevens in het licht van 
het nagestreefde doeleinde 
motiveren 
(proportionaliteit)  

Nodig om na te gaan in hoeverre de desbetreffende 
betrokkene(n) aan de inkomensvoorwaarden, vereist voor 
concrete subsidies of voordelen, nodig in het kader van 
doeleinde onder IX, voldoen. 

Formaat van de 
doorgegeven gegevens 
(papier, digitaal, ...) 

Digitaal via webservice GeefaanslagBiljetPersonenbelasting 
 

 

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

 
11 Zie ook artikel 12.6.1., §3 van het Energiedecreet en artikel 5.75/1, §3 van de Vlaamse Codex Wonen 
12 https://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/nl/rr/machtigingen/2022/Beslissing_047-2022.pdf 
13 https://www.wonenvlaanderen.be/sites/wvl/files/wysiwyg/fo_beraadslaging_22_2013.pdf en 
https://www.wonenvlaanderen.be/sites/wvl/files/wysiwyg/tt-vzt-protocol_agentschap_wonen_vlaanderen.pdf 
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De inkomensgegevens worden niet langer dan nodig bijgehouden, enkel voor de 
doelgroepbepaling en in de beslissingsbrief voor de duidelijke motivering van de doelgroep. 
Deze communicatie wordt na 14 maanden (termijn voor beroepen en klachten behandeling) 
gearchiveerd naar Digitaal Archief en NIET meer actief bij het behandelde dossier bewaard.  
 
De verwerkte gegevens over de premieaanvragen worden bij het unieke loket tot vijftien jaar 
na de beslissing tot weigering of tot uitbetaling van de premie bewaard.  
De gegevens bij de premies die maar één keer kunnen worden verkregen, of waarbij er meer 
dan vijftien jaar moet zijn verstreken tussen verschillende premieaanvragen, worden echter 
bewaard voor de tijd die noodzakelijk is om die subsidieregels te kunnen handhaven of 
toepassen.14 
 

XII. Modaliteiten inzake de mededeling van de gegevens 
 
De uitwisseling van en naar Wonen-Vlaanderen, Fluvius en VEKA zal gebeuren via het MAGDA 
platform door middel van een webservice van het agentschap Digitaal Vlaanderen in zijn 
hoedanigheid van Vlaams dienstenintegrator. 
De werking met het MAGDAplatform (als interface platform) werd reeds goedgekeurd door 
de VTC15 

 
XIII. Periodiciteit van de mededeling van gegevens16   

 
De periodiciteit van de gegevensdoorgifte zal permanent zijn. 
 
Deze periodiciteit is gerechtvaardigd door het feit dat er bij het consulteren van een dossier 
steeds opnieuw gecontroleerd zal worden of een begunstigde nog onder de wettelijke 
voorwaarden inzake inkomensgrenzen valt en deze situatie volatiel is. 
 

XIV. Categorieën van ontvangers  
 
De toegang tot persoonsgegevens wordt verleend aan de personen die deze gegevens nodig 
hebben voor het uitoefenen van de opdrachten waarmee ze zijn belast.  
 

 
14 Zie artikel 12.6.1., §4 van het Energiedecreet en artikel 5.75/1, §4 van de Codex Wonen. 
15 Decreet van 13 juli 2012 houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator  

16 Deze rubriek moet eveneens worden aangevuld in geval van een systematische mededeling van 
persoonsgegevens of een niet-systematische mededeling van persoonsgegevens aan een 
verwerkingsverantwoordelijke die niet gemachtigd is om persoonsgegevens te ontvangen in het kader van een 
wettelijke opdracht.  
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Dossierbehandelaars: de gegevens zijn noodzakelijk om de inkomenscontrole te doen en 
zodoende de doelgroep te bepalen die zal bepalen welke premie en welke premiebedragen 
kunnen toegekend worden. Vermits de dossierbehandelaars de controle moeten doen van de 
doelgroep bepaling, hebben zij inzage in de gegevens.  
 
Wonen-Vlaanderen: 25 personen, Fluvius: 28 personen  
 
Audit Functie: heeft toegang om de behandeling van dossiers te auditeren.  
VEKA: 2 personen uit het team Beleid van de cluster energie-efficiëntie in het kader van het 
toezicht op Fluvius bij de uitvoering van haar opdracht in het kader van de 
openbaredienstverplichtingen voor de distributienetbeheerders of de beheerder van het 
plaatselijk vervoernet van elektriciteit ter stimulering van het rationeel energiegebruik, 
vermeld in Titel VI, Hoofdstuk IV, Afdeling I, Onderafdeling 1 van het Energiebesluit van 19 
november 2010. 
 
Wonen-Vlaanderen: 2 personen in kader van kwaliteitscontrole behandeling dossiers.  

-Vlaanderen, VEKA, Fluvius) hebben toegang tot de gegevens om 
tegemoet te komen aan de vragen van betrokkenen en om de audit van AVG conformiteit uit 
te voeren.  
 
 
XV. Mededeling aan derden  
 
De verkregen gegevens kunnen worden doorgegeven aan het Rekenhof ingevolge artikel 5bis 
van de Wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof. 
 
De gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan Audit Vlaanderen ingevolge artikel 34 van 
het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, gewijzigd bij het decreet van 12 december 
2008 en zoals gewijzigd bij artikel 3 van het Auditdecreet van 5 juli 201317.  
 
De Energiehuizen hebben ook toegang tot de persoonsgegevens in de dossiers waar er een 
Mijn Verbouwlening is aangevraagd. Hierbij dienen zij de premie-aanvraag in namens de 
betrokkene. Hiervoor baseren zij zich op artikel 7.9.2/0/7, §6, van het Energiebesluit en de 
expliciete toestemming van de betrokkene dat zij de premie-aanvraag namens hem/haar 
mogen indienen. De premies dienen namelijk aangewend te worden als terugbetaling van de 

 
17  Decreet houdende de organisatie van audittaken bij de Vlaamse administratie en de lokale besturen en tot wijziging van 
het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 
december 2005, het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn, het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling 
van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door 
het Rekenhof en het decreet van 13 juli 2012 houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de 
begroting 2012 
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Mijn Verbouwlening. De Energiehuizen worden via een samenwerkingsovereenkomst door de 
Vlaamse minister, bevoegd voor energie, erkend.   
 

XVI. Verwerker  
 
De overheidsinstantie of de private organisatie 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.  
 
Wonen-Vlaanderen, Fluvius en VEKA verbinden zich ertoe de naam van de verwerker(s) mee 
te delen die toegang zal (zullen) hebben tot de in dit protocol bedoelde gegevens.   
Zie Bijlage 2: lijst met verwerkers 
 
Hetzelfde geldt in geval van verandering van de verwerker(s) die zal gemeld worden middels 
een addendum aan dit protocol.  
 
In geval van problemen met de verwerker(s) verbinden Wonen-Vlaanderen, Fluvius en VEKA 
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. 
 
 

XVII. Veiligheid 
 
Overeenkomstig de artikelen 32 tot 34 van de AVG verbinden de partijen zich ertoe (i) 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 (ii) die hun 
verplichtingen inzake kennisgeving aan de toezichthoudende autoriteit en inzake mededeling 
aan de betrokken persoon moeten vervullen in geval van een inbreuk in verband met 
persoonsgegevens.  
 
Door de ondertekening van dit protocol bevestigen Wonen-Vlaanderen, Fluvius en VEKA de 
passende technische en organisatorische maatregelen te hebben genomen en ervoor gezorgd 
te hebben dat de ICT-infrastructuren 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 verbinden Wonen-Vlaanderen, Fluvius en VEKA zich ertoe 
onmiddellijk de FOD Financiën te verwittigen volgens de modaliteiten:  
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Zonder verwijl zal een mail gestuurd worden naar de DPO van de FOD Financiën en zal de 
Voorzitter van het Directiecomité van FOD Financiën met een aangetekend schrijven 
verwittigd worden.  
 
De specifieke maatregelen inzake gegevensbescherming die van toepassing zijn op deze 
gegevensverwerking, worden door de partijen voorzien: Via Digitaal Vlaanderen als 
dienstenintegrator en het beveiligde platform Magda. 
 
 
XVIII. Wettelijke beperkingen van toepassing op 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 de FOD Financiën (link ). 

 Het protocol zal door het VEKA gepubliceerd worden op 
https://www.energiesparen.be/privacyverklaring.  

 Het protocol zal door Wonen-Vlaanderen gepubliceerd worden op 
https://www.wonenvlaanderen.be/overzicht-machtigingen 

 Het protocol zal door Fluvius gepubliceerd worden op https://www.fluvius.be/nl/meer-
weten/privacybeleid/protocollen 

 
 
XIX. Vertrouwelijkheid 
 
Wonen-Vlaanderen, Fluvius en VEKA en de verwerkers garanderen 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. 
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Alle informatie waarvan het personeel van Wonen-Vlaanderen, Fluvius en VEKA en de 
verwerkers kennis moeten nemen in het kader van dit protocol, alle documenten die aan de 
partner toevertrouwd worden en alle vergaderingen waaraan de partner deelneemt, zijn strikt 
vertrouwelijk.    
 
Wonen-Vlaanderen, Fluvius en VEKA staan borg voor de naleving van de vertrouwelijkheid van 
deze gegevens door het personeel en de verwerker(s) en verbinden zich ertoe geen 
vertrouwelijke gegevens aan derden te verstrekken. Zij delen aan het personeel en de 
verwerker(s) enkel die gegevens mee die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun 
taken. 
 
Wonen-Vlaanderen, Fluvius en VEKA en de verwerkers verbinden zich ertoe, zowel tijdens als 
na het einde van dit protocol en zonder beperking in de tijd, alle hierboven omschreven 
verplichtingen na te leven.  
 
Wonen-Vlaanderen, Fluvius en VEKA en alle personen aan wie Wonen-Vlaanderen, Fluvius en 
VEKA gegevens meedeelt, zijn gebonden door het beroepsgeheim met betrekking tot de 
informatie die zij zouden hebben kunnen krijgen krachtens dit protocol. 
Alle medewerkers van de Vlaamse Overheid zijn gebonden aan de geheimhoudingsplicht. De 
geheimhoudingsplicht en respect voor de privacy van de burgers zijn opgenomen in het 
Vlaams personeelsstatuut, meer bepaald in deel II, hoofdstuk 1 (rechten en plichten).  
Geheimhoudingsplicht ambtenaren:   

1. Art. II.2, §1 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende 
vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse 
overheid (Vlaams personeelsstatuut):  onverminderd de toepassing van de openbaarheid 
van bestuur mag een Vlaams ambtenaar geen gegevens meedelen indien de 
bekendmaking een inbreuk zou zijn op het privéleven, tenzij met toestemming. 
 

2. Art. 4.6 deontologische code, Omzendbrief BZ 2011/6: spreekrecht geldt niet voor 
medische, fiscale, sociale of andere gegevens uit de persoonlijke levenssfeer van andere 
personeelsleden of burgers.  

Deze geheimhoudingsplicht blijft gelden na uitdiensttreding.   
 
Fluvius : elke medewerker van distributienetwerk heeft geheimhoudingsplicht volgens artikel 
4.1.11 van het Energiedecreet:  

gebonden door het beroepsgeheim. Zij mogen de vertrouwelijke gegevens die hun ter kennis 
zijn gekomen op grond van hun functie bij de netbeheerder of zijn werkmaatschappij aan 
niemand bekendmaken, behalve wanneer zij worden opgeroepen om in rechte te getuigen, 
zonder afbreuk te doen aan de informatieverplichtingen die uitdrukkelijk door dit decreet of 
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de bijbehorende uitvoeringsbesluiten, met inbegrip van de technische reglementen, zijn 
 

 
In dit kader wordt de aandacht gevestigd op de voorschriften die gelden inzake het fiscaal 
beroepsgeheim en die zijn opgenomen in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 
(WIB92) en  het  Wetboek Belasting op de Toegevoegde Waarde (WBTW). 
  
Overeenkomstig art. 337 WIB92 (voor wat betreft de inlichtingen inzake 
inkomstenbelastingen) en art. 93bis WBTW (voor wat betreft de inlichtingen inzake BTW): 

- Zijn personen die deel uitmaken van diensten waaraan de fiscale administratie 
inlichtingen van fiscale aard heeft verstrekt, tot dezelfde geheimhouding verplicht als 
de fiscale ambtenaren 

- Zijn fiscale ambtenaren, buiten het uitoefenen van hun ambt, verplicht tot de meest 
volstrekte geheimhouding aangaande alle zaken waarvan zij wegens de uitvoering 
van hun opdracht kennis hebben 

- Mogen de inlichtingen die door de fiscale administratie werden verstrekt, niet 
gebruikt worden buiten het kader van de wettelijke bepalingen voor de uitvoering 
waarvan zij zijn verstrekt 

 
Schendingen van de voorschriften opgenomen in artikel 337 WIB92 of artikel 93bis WBTW zijn 
strafbaar overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek (art. 453 WIB92, art. 73octies 
WBTW). 
 
VEKA, Fluvius en Wonen-Vlaanderen bevestigen uitdrukkelijk dat zij voldoen aan deze 3 
voorwaarden in art. 337 WIB92en art. 93bis WBTW.  
Voor Fluvius wordt benadrukt dat de fiscale inlichtingen enkel zijn bestemd voor Fluvius, 
opdrachthoudende vereniging en niet voor haar filialen of dochters.  
 
Wonen-Vlaanderen, Fluvius en VEKA bevestigen uitdrukkelijk dat er geen verwerking van 
gegevens zal plaatsvinden buiten het toepassingsgebied van dit protocol. Tevens is het 
verboden deze gegevens op te slaan of te verwerken of te gebruiken voor de ontwikkeling van 
een nieuwe databank. 
Wonen-Vlaanderen, Fluvius en VEKA bevestigen tevens dat zij bovenvermelde bepalingen 
inzake het fiscaal beroepsgeheim zullen opnemen in de verwerkersovereenkomsten met alle 
verwerkers en zij tevens zullen toezien op de naleving van deze bepalingen.  
Wonen-Vlaanderen, Fluvius en VEKA blijven aansprakelijk voor de niet-naleving van deze 
bepalingen door de verwerkers, indien bovenvermelde clausules niet worden opgenomen in 
de verwerkersovereenkomsten met alle verwerkers. 
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XX. 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.  
 
Wonen-Vlaanderen, Fluvius en VEKA zijn verantwoordelijk voor de schade die de FOD Financiën 
zou lijden als de partner zelf, de verwerker of de personeelsleden van de partner de 
verplichtingen in het kader van dit protocol niet zouden naleven.   
 
De FOD Financiën kan onmogelijk aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door 
een verdere verwerking van onderhavige gegevens door Wonen-Vlaanderen, Fluvius, VEKA en 
de verwerkers. 
 
De FOD Financiën mag, indien hij dat verantwoord acht, de doorgifte van de in dit protocol 
bedoelde gegevens opschorten en zelfs stopzetten, conform het bepaalde in artikel XXI van 
onderhavig protocol.  
 
FOD Financiën is enkel verantwoordelijk voor de gegevensmededeling zoals geformaliseerd in 
dit protocol en dus niet voor de verdere verwerkingen door Wonen-Vlaanderen, Fluvius, VEKA 
of de verwerkers. 
 
Wonen-Vlaanderen, Fluvius en VEKA aanvaarden uitdrukkelijk deze bepalingen. 
 
FOD Financiën heeft geen controle over de door Wonen-Vlaanderen, Fluvius en VEKA voorziene 
modaliteiten en veiligheidsmaatregelen voor alle verwerkingen, volgend op de mededeling, die 
verricht worden door Wonen-Vlaanderen, Fluvius, VEKA of de door hen aangestelde verwerkers 
en subverwerkers. Wonen-Vlaanderen, Fluvius en VEKA zijn verantwoordelijk, in de zin van 
artikel 5, 2. van de AVG, voor de naleving van de beginselen in de zin van artikel 5, 1. van de AVG 
voor alle verwerkingen, volgend op de mededeling zoals geformaliseerd in dit protocol, die 
worden verricht door hen, hun aangestelde verwerkers en subverwerkers. 
 

XXI. Opzegging 
 
Elke partij kan een einde maken aan dit protocol mits de betekening van een vooropzeg van 5 
werkdagen aan de andere partij per aangetekend schrijven.  
 
 

XXII. Duur van het protocol en inwerkingtreding 
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Dit protocol treedt in werking op de datum van laatste ondertekening en wordt gesloten voor 
onbepaalde duur. Het protocol wordt van rechtswege beëindigd op het moment dat Fluvius 
niet langer is aangesteld als werkmaatschappij zoals vermeld in art. 4.1.5. van het 
Energiedecreet.

Indien één van de contractpartijen het nodig acht dit protocol te herzien in het licht van een 
beraadslaging van het Informatieveiligheidscomité, zal dit protocol worden herzien.

De mededeling, zoals geformaliseerd in dit protocol, wordt opgeschort indien één van de 
partijen van oordeel is dat het protocol herzien moet worden in het licht van de beraadslaging 
van het Informatieveiligheidscomité.

Opgemaakt te Brussel in twee exemplaren, op 

Voor FOD Financiën

De Voorzitter van het Directiecomité, 

Voor Wonen-Vlaanderen

Helmer Rooze, administrateur-generaal

Voor Fluvius      Voor VEKA

Vertegenwoordigers     Luc Peeters, administrateur-generaal
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Bijlage 1: Samenwerkingsovereenkomst 

Samenwerkingsovere
enkomst MVP operationele werking en GVO 31012022.pdf

Bijlage 2: lijst met verwerkers.

1. Vlaamse dienstenintegrator 
verwerking van persoonsgegevens door het agentschap Informatie 

Vlaanderen in zijn hoedanigheid van Vlaamse dienstenintegrator (VDI) 

https://overheid.vlaanderen.be/IV-OverOns-Gegevensuitwisseling#de-vlaamse-
dienstenintegrator-vdi

Het verwerkingscharter moet niet ondertekend worden, gezien het een eenzijdige 
rechtshandeling is die enkel AIV bindt.

2. DXC en Skryv als partner is verwerker en realiseert de implementatie van 
MijnVerbouwPremie en ontwikkeling en de hosting van de applicatie alsook de 
beveiligingscomponenten. 
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