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PROTOCOL VOOR DE ELEKTRONISCHE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN HET VLAAMS 
ENERGIE- EN KLIMAATAGENTSCHAP NAAR AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 

in het kader van  

 ONDERZOEKSOPDRACHT VOOR DE ANALYSE VAN DE DOELMATIGHEID VAN DE RECHTSGEVOLGEN 
VAN DE VASTGESTELDE INVENTARISSEN ONROEREND ERFGOED 

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

TUSSEN 

Het 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, bus 17 te 1000 Brussel 

het VEKA  

 

EN 

 

Het VLAAMS GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, bij delegatie, in de persoon van 
de leidend ambtenaar van het agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Onroerend Erfgoed, mevr. 
Sonja Vanblaere, administrateur-generaal  

ingeschreven in het KBO met nummer 0316.380.841 waarvan de administratieve zetel zich bevindt 
te Havenlaan 88, bus 5 te 1000 Brussel 

hierna Onroerend Erfgoed  

Het VEKA en Onroerend Erfgoed worden hieronder ook wel a
 

 

NA TE HEBBEN UITEENGEZET 

 

A. Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap is een intern verzelfstandigd agentschap zonder 
rechtspersoonlijkheid binnen het beleidsdomein Omgeving en geeft uitvoering aan een duurzaam 
energiebeleid. Het VEKA werd opgericht bij besluit van de Vlaamse Regering van 16 april 2004.  

   
De Vlaamse Regering heeft de missie (bestaansreden of hoofdopdracht) van het VEKA als volgt 

Het VEKA heeft als missie het voorbereiden, 
stimuleren, coördineren, uitvoeren, opvolgen en evalueren van beleidsinitiatieven op het vlak van 
energie en broeikasgasemissies die bijdragen aan de omslag naar een klimaatneutrale en 
duurzame samenleving in Vlaanderen, waarbij de beleidsinstrumenten op een kostenefficiënte en 
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kwaliteitsvolle manier worden ingezet en rekening wordt gehouden met de sociale en 
economische impact.  
  
Het VEKA staat o.m. in voor :   
 Het ontwikkelen van beleidsinstrumenten  en  adequate  oplossingsgerichte  

maatregelpakketten  voor  het energie  en  klimaatbeleid  en  de  efficiënte  en  effectieve  
uitvoering  daarvan, waaronder:  
a) de milieuvriendelijke energieproductie bevorderen en de middelen en fondsen beheren 

die daarvoor bestemd zijn, inbegrepen de voorbereiding, uitvoering, monitoring en 
controle van de steunverlening aan groenestroom-, warmtekracht-en groenewarmte-
installaties; 

b) het efficiënte en flexibele energiegebruik bevorderen, inclusief opslag en de middelen en 
fondsen beheren die daarvoor bestemd zijn 

 via het ontwikkelen van dataplatformen alle data over energie (productie, distributie, opslag  
en verbruik)  en  klimaat  (broeikasgasemissies) systematisch  verzamelen  en gebruiken voor 
beleidsvoorbereiding, studies, rapporteringen en beleidsuitvoering 

 het onderbouwen van het beleid over energie en klimaat door onder meer analyses aan  te 
sturen, beleidsindicatoren te ontwikkelen en op te volgen, modellen en methodologische 

 
 het bouwen aan een draagvlak voor een energiebewuste en klimaatneutrale samenleving, 

informatie verspreiden en sensibiliserings-en communicatieacties over milieuvriendelijke 
energieproductie, efficiënt en flexibel energiegebruik en klimaatbewust gedrag voeren en 
uitbesteden 
 
Deze taken zijn toebedeeld aan het VEKA ingevolge artikel 2.1.3, 3°, 6°, 7° en 10° van het 
Energiebesluit van 19 november 2010. In dat opzicht is aan haar de bevoegdheid toegekend 
om de hieronder vermelde gegevens te verzamelen.  

 
B. Onroerend Erfgoed is het agentschap Onroerend Erfgoed, opgericht bij Besluit van de Vlaamse 

regering van 14 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder 
rechtspersoonlijkheid Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed. Onroerend Erfgoed heeft 
als missie het beleid voor onroerend erfgoed zoals het wordt vastgelegd door de bevoegde 
Vlaamse minister kwaliteitsvol voor te bereiden, uit te voeren, te monitoren en te evalueren. 
Dit doet zij door onder meer beleidsgericht wetenschappelijk onderzoek te initiëren en uit te 
voeren met het oog op visievorming en monitoring van het beleid, waarbij met 
beleidsscenario's wordt gewerkt en de langetermijnvisie onroerend erfgoed als uitgangspunt 
dient, met het oog op de integratie van de resultaten van dat wetenschappelijk onderzoek in 
het beleid 

C. C1. In de beleidsnota Onroerend Erfgoed 2019-2024 formuleert de bevoegde minister de 
volgende strategische doelstelling: 

.  Onder deze doelstelling 
wordt dieper ingegaan op het beleidsinstrumentarium onroerend erfgoed. De beleidsnota 
bevat een passage die exclusief over de wetenschappelijke en vastgestelde inventarissen 

we onderzoeken of de rechtsgevolgen van de 
vaststelling van inventarissen beantwoorden aan de huidige doelstellingen van het 
onroerenderfgoedbeleid en of de inspanningen om vast te stellen wel voldoende effecten 

en of 
afschaffen van het instrument van de vaststelling . 
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 Met het oog op het uitvoeren van deze doelstelling schreef het agentschap Onroerend 
Erfgoed in de loop van 2020 een aanbesteding uit voor een onderzoeksopdracht met als titel 
analyse van de doelmatigheid van de rechtsgevolgen van de vastgestelde inventaris 
onroerend erfgoed. Deze opdracht werd op 16 oktober 2020 gegund. 

Om tot het vooropgestelde resultaat te komen en een adequaat onderzoek te kunnen 
voeren heeft de uitvoerder van de opdracht toegang nodig tot gegevens uit de 
energieprestatiedatabank, beheerd door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap. De 
bepalingen in het Energiedecreet van 8 mei 2009 laten niet toe dat persoonsgegevens uit de 
energieprestatiedatabank rechtstreeks aan derden worden overgemaakt. Om de nodige 
gegevens toch aan de uitvoerder van bovenstaande opdracht over te kunnen maken vraagt 
Onroerend Erfgoed de doorgifte van onderstaande persoonsgegevens door het VEKA. 
Onroerend Erfgoed zal deze gegevens ter beschikking stellen aan de uitvoerder van 
bovenstaande onderzoeksopdracht, mits het afsluiten van een verwerkingsovereenkomst.   

C2. Voor de analyse bezorgt het VEKA éénmalig de gebouw- en energiegegevens die betrekking 
hebben op de analyse. De gegevens zijn afkomstig uit de energieprestatiedatabank. De 
gegevensuitwisseling verloopt via SharePoint.   

C3. De gegevensuitwisseling zal  rekening houdend met de periodiciteit en de beperkte 
omvang  niet via een dienstenintegrator verlopen.  

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 het VEKA heeft op 26 januari 2021 advies met 
betrekking tot een ontwerp van dit protocol gegeven.  

G. De functionaris voor gegevensbescherming van Onroerend Erfgoed heeft op 25 januari 2021 
positief 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 Onroerend Erfgoed uiteengezet. 
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Artikel 2: Rechtvaardigingsgronden van zowel de mededeling als de inzameling van 
de persoonsgegevens 

De beoogde gegevensverwerking door Onroerend Erfgoed gebeurt op grond van artikel 6, 1 e) van 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016: 

de verwerking is noodzakelijk 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 

Onroerend Erfgoed heeft als missie het beleid voor onroerend erfgoed zoals het wordt vastgelegd door 
de bevoegde Vlaamse minister kwaliteitsvol voor te bereiden, uit te voeren, te monitoren en te 
evalueren. Dit doet zij door onder meer beleidsgericht wetenschappelijk onderzoek te initiëren en uit 
te voeren met het oog op visievorming en monitoring van het beleid, waarbij met beleidsscenario's 
wordt gewerkt en de langetermijnvisie onroerend erfgoed als uitgangspunt dient, met het oog op de 
integratie van de resultaten van dat wetenschappelijk onderzoek in het beleid. 

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

Het VEKA houdt een energieprestatiedatabank bij. In die energieprestatiedatabank worden 
gegevens uit de melding, de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige 
handelingen en de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen door de overheid 
die de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen heeft verleend, elektronisch 
bijgehouden (art. 11.1.14 Energiedecreet juncto art. 79 MB van 28 december 2018); 
o De Vlaamse Regering kan vrijstellingen of afwijkingen toestaan op de door haar vastgestelde 

EPB-eisen voor beschermde monumenten of gebouwen die deel uitmaken van een 
beschermd landschap, stads- of dorpsgezicht of gebouwen die opgenomen zijn in de 
inventaris van het bouwkundige erfgoed voor zover de toepassing van bepaalde EPB-eisen 
hun karakter of aanzicht op onaanvaardbare wijze zou veranderen (art. 11.1.4 
Energiedecreet). Deze vrijstellingen en afwijkingen zijn nader geregeld in de artikel 9.1.23, 
9.1.23/1, 9.1.24, 9.1.25 en 9.1.27, §3 van het Energiebesluit;  

o De vrijstellingen, vermeld in artikel 9.1.23, eerste lid en artikel 9.1.24, worden voor het 
aanvatten van de werken en de handelingen gemeld aan het VEKA. Individuele vrijstellingen 
als vermeld in artikel 9.1.27, en individuele afwijkingen als vermeld in artikel 9.1.23, tweede 
lid, worden door de aangifteplichtige bij het VEKA aangevraagd voor de start van de werken 
en uiterlijk negen maanden nadat de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige 
handelingen is aangevraagd of de melding is gedaan. Het aanvraagdossier moet minstens 
de plannen, de ligging, de gegevens van de bouwheer en een bewijsstuk van de 
aanvraagdatum van de vergunning bevatten. Het aanvraagdossier bevat een onderbouwing 
van de technische, functionele of economische onhaalbaarheid van de EPB-eisen waarvoor 
een vrijstelling of afwijking aangevraagd wordt. De administrateur-generaal van het VEKA 
kan de individuele vrijstellingen, vermeld in artikel 9.1.27, en de individuele afwijkingen, 
vermeld in artikel 9.1.23, tweede lid toestaan. De minister kan, na advies van VEKA, 
algemene vrijstellingen en afwijkingen, vermeld in artikel 9.1.23, tweede lid bepalen (art. 
9.1.30 Energiebesluit) 

Onroerend Erfgoed is overeenkomstig artikel 4.1.1. van het Onroerenderfgoeddecreet en artikel 4.1.1. 
e.v. van het Onroerenderfgoedbesluit bevoegd voor het vaststellen van  de inventarissen onroerend 
erfgoed. Onroerend Erfgoed zal de opgevraagde gegevens verwerken voor het uitvoeren van 
beleidsgericht wetenschappelijk onderzoek met het oog op monitoring van het beleid (art. 3, 1, b) 
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BVR 14/05/2014 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder 
rechtspersoonlijkheid Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed 

Het doeleinde voor de verdere verwerking is wetenschappelijk onderzoek. Op deze verwerkingen geldt 
een uitzondering volgens artikel 5, 1, b), tweede zinsdeel van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming: deze verwerkingen worden niet als onverenigbaar beschouwd met de 
oorspronkelijke doeleinden.  

 

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 
 
Het concrete gegeven dat wordt meegedeeld. Als 

er veel gegevens zijn, kunnen ze in clusters 

worden vermeld. 

Verantwoording proportionaliteit 

waarom elk gegeven noodzakelijk is voor het 
gevraagde doel. Als in artikel 1 en 2 verschillende 
doelen zijn opgegeven, aangeven voor welk doel 
het gegeven wordt meegedeeld 

Adres van het onroerend goed 
 Straat 
 Huisnummer 
 Busnummer 
 Postcode 
 Gemeente 

 

Op basis van adressen moet uitgezocht worden 
of een gebouw al dan niet in de vastgestelde 
inventaris bouwkundig erfgoed is opgenomen. 
Verder moet worden nagegaan of de 
erfgoedwaarde bewaard is: dit impliceert een 
vergelijking van de toestand voor en na de 
ingreep. Zonder adres is dat niet mogelijk. 
 
De bedoeling van dit onderzoek is net om zo 
concreet mogelijk de effecten te meten, gelinkt 
aan de reële dossiers, de echte panden. 
 

Identificatie van het kadastraal perceel 
 Kadastrale afdeling 
 Sectie 
 Grondnummer 
 Bisnummer 
 Letter-exponent 
 Cijfer-exponent 
 Partitienummer  

Idem (zie hierboven): relevant voor de 
identificatie en lokalisatie van het onroerend 
goed   

Gebouwgebonden gegevens, zijnde:  
 Bestemming van het gebouw 
 Type gebouw 
 Gebouwvorm  

Eén van de te beantwoorden onderzoekvragen 
peilt naar de typologieën van de als bouwkundig 
erfgoed vastgestelde gebouwen, waarvoor de 



6 
 

  vrijstelling of afwijking is toegepast bij EPB-
berekeningen.  

EPB-gegevens, waaronder:  
 EPB-dossiernummer 
 Aanvraagdatum vergunning 
 Indiendatum startverklaring 
 Indiendatum EPB-aangifte 
 Aard van de werken 
 Verbouwd of nieuw beschermd volume 
 Voldoet aan de EPB-eisen (ja of nee) 
 K-peil 
 Oververhitting 
 Ventilatie, geplaatst ventilatiesysteem 
 De types nieuw geplaatste installaties 
 Het al of niet vervangen van vensters 
 Soort verwarming (centraal of lokaal 
 Type warmteopwekkingstoestel voor 

verwarming en sanitair warm water 
 Aard van de tappunten van sanitair 

warm water 
 Isolatie schildelen 
 Individuele verbruiksmeter geplaatst (ja 

of nee) 
 Wijziging verlichting (ja of nee) 

De EPB-gegevens laten toe om een kwalitatief 
antwoord te geven op de onderzoeksvragen of 
de vrijstellingen of afwijkingen van de EPB-eisen 
wel of niet bijdragen aan het behoud van de 
erfgoedwaarden.  

Documenten met betrekking tot de 
uitzonderingsaanvraag (waarbij gegevens m.b.t. 
de aangifteplichtige en verslaggever 
onbeschikbaar zijn gemaakt) 

Idem (zie hierboven)  

 

De ter beschikking gestelde gegevens hebben enkel betrekking op dossiers van gebouwen die behoren 
tot de vastgestelde lijst van de inventaris onroerend erfgoed en beschermde monumenten waarvoor 
een startverklaring of EPB-aangifte werd ingediend of waarvoor een uitzondering werd aangevraagd 
in de periode tussen 1 januari 2015 en 1 oktober 2020 en waarvan het VEKA de gegevens ter 
beschikking had op 1 oktober 2020.  

De meegedeelde gegevens zullen door Onroerend Erfgoed gedurende de periode van het onderzoek 
(8 maanden vanaf de effectieve opstart van het onderzoek) bewaard worden. Deze bewaartermijn kan 
worden verantwoord gezien de voorziene looptijd van het onderzoek in het bestek. 

 

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

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

Enkel personen, werkzaam bij Onroerend Erfgoed die omwille van hun functieprofiel deze informatie 
nodig hebben voor de uitvoering van hun werk, krijgen toegang tot de informatie. 
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Daarnaast kunnen de gevraagde gegevens worden medegedeeld aan of ingezien door Rasschaert 
advocaten, het Bureau voor architectuur en planning, Studio Roma en Jan Schreurs in het kader van 

-OVO-04), die bij besluit van 16 
oktober 2020 aan hen is gegund. Conform het bepaalde in artikel 4, 8) AVG juncto artikel 28 AVG treedt 
Rasschaert Advocaten hierbij op als verwerker. Onroerend Erfgoed en Rasschaert advocaten hebben 
in dat kader een verwerkersovereenkomst afgesloten. Deze verwerkersovereenkomst werd ter inzage 
aan het VEKA bezorgd, vóór het ondertekenen van onderliggend protocol. De offerte van Rasschaert 
Advocaten vermeldt de namen van de personen die deel uitmaken van het onderzoeksteam. Enkel 
deze personen hebben voor de uitvoering van het onderzoek toegang tot de in artikel 3 vermelde 
gegevens.  

De gevraagde gegevens zullen niet worden medegedeeld aan derden.  

Elke eventuele mededeling van de gevraagde persoonsgegevens door Onroerend Erfgoed 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 Onroerend Erfgoed waar vereist een protocol of 
verwerkersovereenkomst sluit voor de mededeling van de gevraagde gegevens. 

 

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

De persoonsgegevens zullen eenmalig worden opgevraagd omdat dit enkel noodzakelijk is om het 
voorziene onderzoek correct te kunnen uitvoeren.  

De mededeling van de persoonsgegevens gebeurt voor een bepaalde periode (gedurende 8 maanden 
vanaf de opstart van het onderzoek) omdat dit enkel noodzakelijk is tijdens de looptijd van het 
onderzoek.  

 

Artikel 6: Beveiligingsmaatregelen 

Volgende maatregelen worden getroffen ter beveiliging van de mededeling van de persoonsgegevens, 
vermeld in artikel 2: 

 VEKA en Onroerend Erfgoed zullen de gegevens via gedeelde SharePoint-omgeving 
uitwisselen. VEKA opteert voor deze vorm van gegevensuitwisseling omwille van de 
éénmaligheid en de beperkte omvang van de gegevensuitwisseling.  

 De uitwisseling van de gegevens gebeurt semi-automatisch vanuit VEKA naar Onroerend 
Erfgoed. Uit de  energieprestatiedatabank  worden  rapporten  getrokken  in  xls-formaat.  Deze  
xls-bestanden bevatten de bovenvermelde persoonsgegevens. Na controle door het VEKA 
worden de xls-bestanden op de gedeelde Sharepoint-omgeving gezet. 

 De bestanden zullen versleuteld worden en verzonden door middel van SSL/TLS connecties. 
Alle SSL connecties maken bovendien gebruik van 2048-bit versleuteling. Een medewerker van 
Onroerend Erfgoed ontvangt de link naar de bestanden via e-mail en kan deze vanuit de 
Sharepoint omgeving downloaden om deze vervolgens op een eigen beveiligde Onedrive 
omgeving te plaatsen. Een lijst van de OE medewerkers met toegang tot de gegevens zal steeds 
raadpleegbaar zijn door VEKA. 
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Daarnaast werden ook volgende specifieke maatregelen in het kader van de gegevensmededeling 
getroffen:  

 De medewerkers van het agentschap Onroerend Erfgoed die toegang hebben tot deze 
gegevens zijn gebonden aan het Vlaams Personeelsstatuut en de daarin opgenomen plicht tot 
vertrouwelijke behandeling van de gegevens waarvan zij kennis krijgen in de uitoefening van 
hun functie; 

 De medewerkers van de verwerker zijn gebonden aan de bepalingen die zijn opgenomen in de 
verwerkingsovereenkomst met hen afgesloten door het agentschap Onroerend Erfgoed als 
verwerkingsverantwoordelijke; 

 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 
het 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. 

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

In het geval Onroerend Erfgoed voor de verwerking van persoonsgegevens die het voorwerp zijn van 
voorliggend protocol, beroep doet op een verwerker (of meerdere verwerkers), doet Onroerend 
Erfgoed 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. Onroerend Erfgoed 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 Onroerend Erfgoed 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 een redelijke termijn van maximaal 2 weken van de voornoemde vaststellingen de 
gepaste maatregelen binnen redelijke termijn van maximaal 1 maand treft en Onroerend Erfgoed 
daarvan vervolgens op de hoogte brengt. 

 

Artikel 8: Sanctie bij niet-naleving 

Onverminderd haar recht om een schadevergoeding te vorderen en in afwijking van artikel 5, 2°, kan 
het VEKA dit protocol middels eenvoudige kennisgeving en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling 
eenzijdig beëindigen indien Onroerend Erfgoed deze persoonsgegevens verwerkt in strijd met hetgeen 
bepaald is in dit protocol, met de algemene verordening gegevensbescherming of met andere 
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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. 

Onroerend Erfgoed brengt het VEKA 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. 

 

Artikel 11: Inwerkingtreding en opzegging 

Dit protocol treedt in werking op datum van ondertekening.   

Partijen kunnen dit protocol schriftelijk opzeggen mits inachtneming van een opzegtermijn van 2 
weken. 

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 2 februari 2021, in evenveel exemplaren als dat er partijen zijn. 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Namens het VEKA     Namens Onroerend Erfgoed 

Luc Peeters      Sonja Vanblaere 
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Administrateur-generaal VEKA    Administrateur-generaal OE 

 


