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PROTOCOL VOOR DE ELEKTRONISCHE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN HET VLAAMS 

ENERGIE- EN KLIMAATAGENTSCHAP (VEKA) NAAR STAD ANTWERPEN 

in het kader van de aanvulling van het technisch verslag van een woning met EPC-gegevens 

 

6 september 2021 

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

 

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 

 

STAD ANTWERPEN, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, voor wie 

tekenen: Bart De Wever, burgemeester en Sven Cauwelier, algemeen directeur. 

 

Ingeschreven in het KBO met nummer 0207.500.123 waarvan de administratieve zetel zich bevindt 

te Grote Markt 1, 2000 Antwerpen.  

 

hierna: “de gemeente”; 

 

Het VEKA is een instantie van de Vlaamse overheid als vermeld in artikel I.3, 1°, van het 

Bestuursdecreet; 

 

Stad Antwerpen is een lokale overheid als vermeld in artikel I.3, 5°, van het Bestuursdecreet; 

 

Het VEKA en Stad Antwerpen worden hieronder ook wel afzonderlijk aangeduid als een “partij” of 

gezamenlijk als de “partijen”; 

 

NA TE HEBBEN UITEENGEZET 

 

A. Het VEKA is een intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid binnen 

het beleidsdomein Omgeving en geeft uitvoering aan een duurzaam energiebeleid. 

Conform het bepaalde in artikel 2.1.3 van het Besluit van de Vlaamse Regering houdende 

algemene bepalingen over het energiebeleid van 19 november 2010 (hierna: “het 

Energiebesluit”) bevordert het VEKA o.m. het rationeel energieverbruik en beheert het 

daartoe bestemde middelen en fondsen. 
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In dat kader houdt het VEKA een energieprestatiecertificatendatabank bij. In deze databank 

worden gegevens over energieprestatiecertificaten (EPC) bijgehouden. 

 

B. De gemeente is een instantie van een lokale overheid als vermeld in artikel I.3, 5°, van het 

Bestuursdecreet van 7 december 2018 waarvan de werking is vastgelegd in het decreet van 

22 december 2017 over het lokaal bestuur (hierna: decreet over het lokaal bestuur). 

 

C. BESCHRIJVING VAN DE ALGEMENE CONTEXT 

 

Elke woning in Vlaanderen moet aan een aantal minimale kwaliteitseisen voldoen op het 

vlak van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit. Deze woningkwaliteitsnormen liggen 

vast in de Vlaamse Codex Wonen. 

 

Om te weten of een woning voldoet aan de minimale eisen voor woningkwaliteit voeren 

woningcontroleurs van de gemeente een conformiteitsonderzoek uit. De woningcontroleur 

controleert de woning aan de hand van het technisch verslag. 

 

Op 20 maart 2019 keurde het Vlaams Parlement het zogenaamde ‘Optimalisatiedecreet 

Woningkwaliteit’ goed. Dat decreet voert een aantal optimalisaties door in de 

woningkwaliteitsbewaking. De Vlaamse regering keurde vervolgens op 24 mei 2019 ook het 

‘Optimalisatiebesluit Woningkwaliteit’ definitief goed. Dit uitvoeringsbesluit bevat een 

aantal wijzigingen en nieuwigheden. 

 

Een van deze wijzigingen heeft betrekking op de dakisolatienorm. Vanaf 1 januari 2020 kan 

men ook aan de dakisolatienorm voldoen als de energiescore van de woning, vastgesteld 

in een EPC, lager ligt dan de grenswaarde die de Vlaamse regering heeft vastgesteld. 

 

Deze grenswaarden zijn: 

 

- 600 kWh/m² voor een open bebouwing 

- 550 kWh/m² voor een halfopen bebouwing 

- 450 kWh/m² voor een gesloten bebouwing 

- 400 kWh/m² voor een appartement 

 

Vanaf 1 januari 2021 zijn de nieuwe technische verslagen van kracht. Die overstap resulteert 

in een aantal bijkomende wijzigingen: 

 

- Het ontbreken van (voldoende) dakisolatie wordt beoordeeld op het niveau van de 

woning en niet meer op het niveau van het gebouw. Het ontbreken van dakisolatie 

resulteert niet meer automatisch in een gebrek voor alle appartementen/studio’s in 

het gebouw. Als de energiescore van de woning voldoet, is er geen quotering voor de 

woning in kwestie. 

De eigenaar zal zelf moeten aantonen dat hij voldoet aan de dakisolatienorm. Hij kan 

dit doen door een EPC-attest voor te leggen met een voldoende energiescore of door 

aan te tonen dat er dakisolatie aanwezig is. Die wijziging vloeit voort uit het feit dat 

de woningcontroleur geen destructief onderzoek mag uitvoeren en zich alleen kan 

beroepen op visuele vaststellingen. 
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De woningcontroleur gaat na of er voor de woning een EPC beschikbaar is (door een 

rechtstreekse controle op de EPC-databank van de Vlaamse overheid of navraag bij het 

VEKA) en kijkt naar de algemene energiescore en de informatie over dakisolatie in het EPC.  

Hij vinkt geen gebrek bij dakisolatie aan als: 

 

- de algemene energiescore in het EPC lager is dan de door de Vlaamse regering 

vastgestelde grenswaarde (bijvoorbeeld een appartement met een energiescore van 

400 kWh/m²) 

- het EPC een feitelijk vastgestelde R-waarde vermeldt van minimum 0,75 m² K/W en de 

R-waarde geen default-waarde is. 

 

Bij gebrek aan een EPC, een te hoge energiescore van de woning, ontbrekende info over 

dakisolatie of te lage R-waarde op het EPC, gaat de woningcontroleur over tot visuele 

vaststelling. Hij vinkt het gebrek bij dakisolatie aan als hij vaststelt dat dakisolatie 

ontbreekt. Als het niet mogelijk is om ter plaatse visueel vast te stellen dat er dakisolatie 

is, moet de eigenaar de aanwezigheid van dakisolatie aantonen of alsnog een EPC laten 

opmaken en dat voorleggen. 

 

Vanaf 1 januari 2020 is ook de verplichting voor dubbele beglazing in werking getreden, 

de zogenaamde dubbelglasnorm. Deze norm bepaalt dat alle woningen in Vlaanderen over 

dubbele beglazing moeten beschikken. 

 

Vanaf 1 januari 2021 houdt de woningcontroleur voor de beoordeling van de vereiste van 

dubbele beglazing rekening met de energiescore van de woning, zoals vermeld op het EPC. 

Het ontbreken van dubbele beglazing wordt niet aangekruist op het technisch verslag als 

de energiescore van de woning lager ligt dan de door de Vlaamse regering vastgestelde 

grenswaarde. Deze grenswaarden zijn: 

 

- 600 kWh/m² voor een open bebouwing 

- 550 kWh/m² voor een halfopen bebouwing 

- 450 kWh/m² voor een gesloten bebouwing 

- 400 kWh/m² voor een appartement 

 

Om het technisch verslag aan te vullen met de EPC-waarde, wil de gemeente enkele 

relevante gegevens overnemen uit de energieprestatiecertificatendatabank van VEKA. 

 

VOORSTELLING VAN HET VERLOOP VAN DE GEPLANDE GEGEVENSSTROOM 

 

Via een webservice heeft de gemeente toegang tot de EPC-databank van VEKA en kan de 

woningcontroleur van de gemeente de noodzakelijke data capteren en invoeren in het 

technisch verslag. 

 

VERDUIDELIJK IN DE VOORSTELLING VAN DE GEGEVENSSTROOM 

 

De gegevensstroom verloopt via een dienstenintegrator.  

 

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 
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betrekking tot de elektronische mededeling van persoonsgegevens. Dat protocol wordt 

bekendgemaakt op de website van beide partijen. 

 

E. De functionaris voor gegevensbescherming van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap 

(VEKA) heeft op 17/06/2021 advies met betrekking tot een ontwerp van dit protocol 

gegeven. 

 

F. De functionaris voor gegevensbescherming van Stad Antwerpen heeft op 16/06/2021 advies 

met betrekking tot een ontwerp van dit protocol gegeven. 

 

 

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 het VEKA aan de gemeente uiteengezet. 

 

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

de persoonsgegevens 

 
A. VEKA 

 

In het algemeen is een EPC verplicht bij het te koop en te huur stellen van woningen, 

appartementen, studio’s, collectieve woongebouwen en gelijkaardige. Een EPC is verplicht per 

wooneenheid, dus per appartement, per studio, per woning, .... 

 

De data met betrekking tot het EPC wordt door het VEKA bijgehouden in de 

energieprestatiecertificatenbank conform het bepaalde in artikel 11.2.3 §1 van het Energiedecreet. 

Artikel 1.1.3 44° van het Energiedecreet definieert de energieprestatiecertificatendatabank als volgt: 

“een geïnformatiseerd gegevensbestand waarin informatie met betrekking tot 

energieprestatiecertificaten wordt opgenomen”. Hier worden de gegevens waar Wonen-

Vlaanderen naar vraagt ook bijgehouden.  

 

Het VEKA heeft de opgevraagde gegevens oorspronkelijk verzameld voor volgende doeleinden:   

 

Energiedecreet van 8 mei 2009:   

 

- Artikel 11.2.1: dit artikel bepaalt dat het EPC referentiewaarden bevat op basis waarvan 

de energieprestaties van het gebouw kunnen worden beoordeeld en vergeleken met 

die van andere gebouwen. In het energieprestatiecertificaat worden ook aanbevelingen 

opgenomen voor de kostenefficiënte verbetering van de energieprestatie van het 

gebouw of tips voor goed gebruikersgedrag;   

- Artikel 11.2.2: dit artikel geeft aan de Vlaamse Regering de bevoegdheid om te bepalen 

in welke gevallen het verplicht is om een EPC te hebben;   

- Artikel 11.2.3: dit artikel bepaalt dat het VEKA een energieprestatiecertificatendatabank 

bijhoudt en geeft aan de Vlaamse Regering de bevoegdheid om te bepalen welke 

gegevens uit het energieprestatiecertificaat worden bijgehouden, doorgestuurd en 
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opgenomen in deze databank. §3 stelt o.a. de gegevens in de 

energieprestatiecertificatendatabank toegankelijk zijn voor de diensten van de 

Vlaamse overheid, de betrokken gemeente en de instrumenterende ambtenaar.  

 

Energiebesluit van 19 november 2010:   

 

- Artikel 9.2.1: dit artikel bepaalt welke gegevens het EPC residentiële gebouwen bevat. 

Het EPC residentiële gebouwen heeft in principe een geldigheidsduur van tien jaar;   

- Artikel 9.2.2: het EPC residentiële gebouwen moet door de energiedeskundige type A 

ter beschikking gesteld worden van de aanvrager van het energieprestatiecertificaat 

residentiële gebouwen;  

- Artikel 9.2.3: Het EPC moet aanwezig zijn bij de verkoop van residentiele gebouwen. De 

instrumenterende ambtenaar vermeldt in de authentieke akte of het EPC residentiële 

gebouwen aan de koper ter beschikking werd gesteld en neemt de datum en de unieke 

code van het EPC residentiële gebouwen in de authentieke akte op;  

- Artikel 9.2.4: Het EPC moet aanwezig zijn bij de verhuur van residentiele gebouwen;  

- Artikel 9.2.5/1: Bepalingen met betrekking tot het EPC gemeenschappelijke delen;  

- Artikel 9.2.11: dit artikel bepaalt welke gegevens het EPC-bouw bevat. Het EPC-bouw 

heeft in principe een geldigheidsduur van 1 jaar.  

 

Ministerieel besluit houdende algemene bepalingen inzake de energieprestatieregelgeving, 

energieprestatiecertificaten en de certificering van aannemers en installateurs van 28 december 

2018:   

- Artikel 72 t.e.m. artikel 72/2: deze artikelen bepalen de vorm en de inhoud van het EPC.   

 

Het doel van de energieprestatiecertificatendatabank is dat deze het werkinstrument is voor 

bevoegde personen ter ondersteuning en controle op de naleving van de hiervoor vermelde 

reglementaire bepalingen. 

 

De inzameling van persoonsgegevens door het VEKA is noodzakelijk om te voldoen aan een 

wettelijke verplichting die op de respectievelijke verwerkingsverantwoordelijken rust (artikel 6, c 

AVG) en is rechtmatig in het licht van artikel 6, e) van de AVG. 

 

B. Gemeente 

In het kader van de Vlaamse beleidsprioriteit ‘De gemeente werkt aan de kwaliteit van het 

woningpatrimonium en de woonomgeving’ voert de gemeente een gecoördineerd lokaal 

woningkwaliteitsbeleid voeren, dat de volgende aspecten omvat (artikel 2.8 Besluit Vlaamse Codex 

Wonen): 

a) de decretaal toegekende opdrachten op het vlak van de bewaking van de kwaliteit van 

het woningpatrimonium correct uitvoeren; 

b) voldoende woningcontroleurs aanwijzen. 

 

Om te weten of een woning voldoet aan de minimale eisen voor woningkwaliteit voeren 

woningcontroleurs van de gemeente en van Wonen-Vlaanderen een conformiteitsonderzoek uit. 

De woningcontroleur controleert de woning aan de hand van het technisch verslag. Dit technisch 

verslag wordt aangevuld met gegevens uit het energieprestatiecertificaat. Het model van technisch 

verslag is bepaald in bijlage 4, 5 en 6, bij het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021. 
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Het doeleinde van de verwerking van deze persoonsgegevens door de gemeente is verenigbaar 

met de doeleinden waarvoor het VEKA de gegevens oorspronkelijk heeft verzameld, gezien de 

beoogde doeleinden beide waken over een kwaliteitsvolle woonomgeving. De gevraagde gegevens 

mogen uitsluitend verwerkt worden voor het verwezenlijken van dit doeleinde. 

 

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. 

 

Gegeven De gegevens over het EPC, met name: 

- het EPC-nummer 

- de ID van het EPC 

- de geldigheidsdatum 

- de datum van indienen van het EPC 

Verantwoording 

proportionaliteit 

Deze gegevens zijn nodig opdat het juiste EPC gekoppeld kan 

worden aan de eenheid. De woningcontroleur moet ook kunnen 

nagaan of het EPC nog geldig is.  

Gegeven De identificatiegegevens van het gebouw of de gebouweenheid, 

met name:  

- de administratieve ligging (straat, huisnummer, 

busnummer, postcode, gemeente, CRAB-ID, AR-ID) 

- de gebouwID 

- de gebouweenheidsID 

Verantwoording 

proportionaliteit 

Het gebouweenheid-ID en adresgegevens dienen om de woning 

waarvan de EPC-gegevens opgevraagd worden te identificeren. 

Gegeven De energiegegevens van het gebouw, met name:  

- de score (primaire energie verbruik) 

- bouwvorm en gebouwtype 

- Schildelen 

- Isolatielaag 

- Foto 

Verantwoording 

proportionaliteit 

De score dient opgenomen te worden in het technische verslag.  

De bouwvorm en gebouwtype worden gebruikt om de juiste 

beoordeling te doen.  

Schildeel en isolatielaag: de U-waardes per dak-delen zijn nodig voor 

de R-waarde van het dak te bepalen. Dit is nodig om de energetische 

prestatie in het technisch verslag in te vullen.  

Foto: de foto van het pand, zoals weergegeven op het EPC, is nodig 

voor visuele identificatie van het pand indien op   hetzelfde   adres   

meerdere   panden zijn    of   wanneer   de busnummering    in    de    

verschillende    databases    niet correspondeert, maar wel over 
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hetzelfde pand gaat. Op die manier kan de controleur vaststellen dat 

het over het desbetreffende pand gaat.  

 

De meegedeelde gegevens zullen door de gemeente gebruikt worden om het technisch verslag aan 

te vullen en zullen niet langer gebruikt worden dan nodig is. In ieder geval zal het technisch verslag:  

- gedurende 10 jaar bewaard worden: dit is de bewaartermijn van een dossier met 

aanvraag conformiteitsonderzoek indien het technisch verslag, als onderdeel van het 

conformiteitsonderzoek, leidt tot een conformiteitsattest. Het decreet voorziet dat het 

conformiteitsattest 10 jaar geldig is. 

- gedurende 10 jaar bewaard worden indien het technisch verslag leidt tot een besluit 

tot ongeschikt en onbewoonbaar (O/O) verklaarde woning.  

- gedurende 30 jaar bewaard worden indien het dossier deel uitmaakt van een 

gerechtelijke procedure (bij een besluit O/O en verhuring).  

- De meegedeelde gegevens zullen door de gemeente gebruikt worden om het technisch 

verslag aan te vullen en zullen niet langer gebruikt worden dan nodig is.  

 

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

eveneens verkrijgen  
 

De gemeente zal de meegedeelde persoonsgegevens in het kader van de in artikel 2,2° 

vooropgestelde finaliteiten meedelen aan volgende categorie(ën) van ontvangers 

 

- Volgende diensten van de gemeente zullen toegang hebben tot de gevraagde 

persoonsgegevens: 

 

o De woningcontroleurs (dienst stadstoezicht/Focus/Woontoezicht van het bedrijf 

Maatschappelijke Veiligheid) 

 

Deze gegevens zijn enkel toegankelijk zijn voor de bevoegde diensten van de betrokken gemeente 

en de instrumenterende ambtenaar.  

 

Elke eventuele mededeling van de gevraagde persoonsgegevens door de gemeente moet 

voorafgaandelijk aan het VEKA 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 de betrokken gemeente 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 gegevens die ter beschikking gesteld worden aan de gemeente zullen door middel van een 

permanente elektronische toegang op ad hoc-basis meegedeeld kunnen worden via het MAGDA-

platform van Informatie Vlaanderen, aangezien de gemeenten dagelijks in staat moeten zijn om 

hun opdrachten die hiermee verband houden te kunnen uitvoeren. 

 

De duur van de mededeling is tot de wetgeving inzake EPC waarde in het technisch verslag in het 

besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen 

voor woningen geldt. 
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Artikel 6: Beveiligingsmaatregelen 

 
De volgende technische en organisatorische maatregelen worden genomen voor de beveiliging 

van de gegevensuitwisseling en de beveiliging van de bronbestanden. 

- De toegang tot de databank is voor een specifiek afgebakende groep van ambtenaren, 

waarbij de toegang tot de databank verloopt via een toegangsprocedure via ACM/IDM. De 

toegang tot de EPC-databank verloopt via een webservice via dienstenintegrator MAGDA 

van Informatie Vlaanderen.  

- De stad Antwerpen heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (DPO), mevrouw 

Anne Baré.  
- De stad Antwerpen heeft een Informatieveiligheidsplan. Dit plan werd goedgekeurd op 30 

april 2020 (jaarnummer 3801).  
- De werknemers van Stad Antwerpen zijn gebonden aan de deontologische code, de 

rechtspositieregeling en de discretieplicht of het beroepsgeheim. 

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

getroffen:  

- De 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).  

- Zowel interne als externe medewerkers van VEKA die vanuit de opvolging van concrete 

dossiers nood hebben aan een toegang tot privacygevoelige gegevens op de databanken 

van het agentschap, zijn er toe gehouden de verklaring op eer te ondertekenen. Daarnaast 

heeft VEKA ook een veiligheidsplan opgesteld, waarin de kernprincipes zijn opgenomen die 

worden toegepast op vlak van informatieveiligheid en privacy voor alle informatie en 

informatiesystemen onder haar verantwoordelijkheid. 

 

De gemeente voorziet de nodige technische en organisatorische maatregelen om de 

persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of toevallige vernietiging, tegen toevallig 

verlies alsook tegen iedere ongeoorloofde wijziging, toegang of iedere andere ongeoorloofde 

verwerking van persoonsgegevens. De gemeente levert op eenvoudig verzoek van het VEKA het 

bewijs dat de in dit artikel vermelde maatregelen genomen werden. 

 

Indien de gemeente voor de verwerking van persoonsgegevens die het voorwerp zijn van 

voorliggend protocol, een beroep doet op een (andere) verwerker (of meerdere verwerkers), doet 

de gemeente uitsluitend een 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. De gemeente sluit in voorkomend geval met 

alle verwerkers een verwerkersovereenkomst in overeenstemming met artikel 28 van de algemene 

verordening gegevensbescherming.  

 

In het geval van een inbreuk op de beveiliging verbindt de gemeente zich ertoe VEKA zonder 

onredelijke vertraging en, indien mogelijk, uiterlijk 72 uur nadat zij er kennis van heeft genomen 

te verwittigen via de DPO van VEKA, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband 

met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. 
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De partijen stellen elkaar in kennis van substantiële wijzigingen van de technische en 

organisatorische veiligheidsmaatregelen in verband met de verwerking van gegevens zoals 

bepaald in dit protocol.  

 

Artikel 7: Kwaliteit van de persoonsgegevens 

 
De kwaliteit van de gegevens en de eerbiediging van het wettelijk kader dat de toegang tot de 

authentieke gegevensbron regelt, worden gegarandeerd door het VEKA en kunnen geconsulteerd 

worden via het MAGDA-platform van Informatie Vlaanderen. 

 

Zodra de gemeente 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 het VEKA die 

na onderzoek binnen één maand van de voornoemde vaststellingen de gepaste maatregelen treft 

en de gemeente daarvan vervolgens op de hoogte brengt. 

 

Het technisch verslag dat opgemaakt wordt naar aanleiding van een conformiteitsonderzoek 

wordt opgesteld per gebouw dat geïdentificeerd wordt met een gebouweenheidID en een adres. 

De opvraging via gebouweenheid-ID en adres geschiedt via webservice “GeefEPC”. Indien geen 

resultaat gevonden, wordt er geen EPCwaarde doorgegeven. 

 

Er wordt een datum afgifte en datum geldigheid van EPC waarde meegegeven. Het EPC kan steeds 

worden vervangen. Als een jaar na doorgifte gegevens wordt gecontroleerd, kan het zijn dat het 

EPC inmiddels niet meer geldig is aangezien er een nieuw EPC is opgemaakt. 

 

Artikel 8: Sanctie bij niet-naleving 

 
Indien er moeilijkheden ontstaan bij de toepassing van dit protocol, verbinden de partijen zich 

ertoe om overleg te plegen en samen te werken om zo snel mogelijk tot een minnelijke oplossing 

te komen.  

 

Indien één van de partijen een inbreuk op dit protocol door de andere partij vaststelt, brengt ze 

de andere partij daarvan onmiddellijk, per aangetekende brief, op de hoogte en vraagt ze om een 

einde te maken aan deze inbreuk. De partij die een inbreuk pleegt op dit protocol brengt de andere 

partij op de hoogte van de maatregelen die toegepast worden om een einde te maken aan deze 

inbreuk. 

 

Onverminderd de mogelijkheid om een schadevergoeding te vorderen, kan het VEKA dit protocol 

middels eenvoudige kennisgeving en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling eenzijdig 

beëindigen indien de gemeente 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 
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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. 

 

De gemeente brengt VEKA onmiddellijk op de hoogte van wijzigingen van wetgeving met impact 

op voorliggend protocol, zoals de finaliteit, proportionaliteit, frequentie, duurtijd enz. en in 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. 

 

Artikel 11: Inwerkingtreding en opzegging 
Dit protocol treedt in werking op de datum van ondertekening. 

 

Partijen kunnen dit protocol ten allen tijde schriftelijk opzeggen, mits inachtneming van een 

opzegtermijn van drie 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 6 september 2021, in evenveel exemplaren als dat er partijen zijn. 

 

 

 

 

___________________________     

dhr. Luc Peeters     

Administrateur-Generaal    

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) 

 

 

Namens het college van burgemeester en schepenen  

De algemeen directeur        De burgemeester  

 

 

 

 

 

Sven Cauwelier         Bart De Wever  


