
Addendum bij het protocol d.d. 29 maart 2022 voor de elektronische mededeling van 
persoonsgegevens van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap naar Fluvius in het 

kader van de REG-premies m.b.t. hernieuwbare energie

TUSSEN  
 
VLAAMS GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, bij delegatie, in de persoon van de 
leidend ambtenaar van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid HET 
VLAAMS ENERGIE- EN KLIMAATAGENTSCHAP, dhr. Luc Peeters, administrateur-generaal 
Ingeschreven in het KBO met nummer 0316.380.841 waarvan de administratieve zetel zich bevindt 
te Koning Albert II laan 20, 1000 Brussel.  
Hierna: “het VEKA” 
 
EN 
FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA, vertegenwoordigd door dhr. Tom Ceuppens, Directeur 
klantendienst en Nick Vandevelde, Directeur Secretariaat-Generaal. 
Ingeschreven in het KBO met nummer 0477.445.084 waarvan de administratieve zetel zich bevindt 
te Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle. 
Hierna: “Fluvius” 
  
Het VEKA en Fluvius worden hieronder ook wel afzonderlijk aangeduid als een “partij” of 
gezamenlijk als de “partijen”; 

Verklaren hierbij een toevoeging te willen aanbrengen aan het protocol tussen de partijen dd. 29 
maart 2022 (hierna: ‘het protocol’); 

De toevoeging behelst enkel deze zoals vermeld in dit addendum. De overige niet-vermelde 
bepalingen uit de overeenkomst blijven ongewijzigd;

De functionaris voor gegevensbescherming van het VEKA heeft op 27 april 2022 advies met 
betrekking tot een ontwerp van dit addendum gegeven.  

De functionaris voor gegevensbescherming van Fluvius heeft op 2 juni 2022 advies met betrekking 
tot een ontwerp van dit addendum gegeven.  

Artikel 1: addendum aan het protocol

Artikel 6. Beveiligingsmaatregelen

Aan artikel 6 wordt in fine een lid ingevoegd dat luidt als volgt: 

“In afwijking van wat hierboven bepaald wordt, wordt tijdelijk, en uiterlijk tot 31 december 2022, 
toegestaan dat Fluvius door technische moeilijkheden haar loggingsverplichting niet nakomt. In 
ieder geval dient Fluvius steeds te voldoen aan andere beveiligingsmaatregelen.”



Artikel 2: inwerkingtreding en opzegging

Dit addendum treedt in werking op de datum van ondertekening door beide partijen. 

Dit addendum eindigt van rechtswege van zodra logging mogelijk is. In elk geval vindt het 
addendum toepassing uiterlijk tot en met 31 december 2022.  

Opgemaakt te Brussel, in evenveel exemplaren als dat er partijen zijn.

___________________________ ___________________________  
Namens het VEKA namens Fluvius 
Luc Peeters Tom Ceuppens 
Administrateur-Generaal Directeur klantendienst 
 
 
 
 
 
 

____________________________ 
                                                                               Nick Vandevelde 
                                                                              Directeur Secretariaat-Generaal 
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