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ADDENDUM OP HET 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 

 
22 augustus 2022 

 
 
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.  
 

 
 
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:  
 
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 aan

 
 
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 
Energiebesluit ) bevordert het VEKA o.m. het rationeel energieverbruik en beheert het 
daartoe bestemde middelen en fondsen. 

 
In dat kader houdt het VEKA een energieprestatiecertificatendatabank bij. In deze databank 
worden gegevens over energieprestatiecertificaten (EPC) bijgehouden. 
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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. C.1 

6 september 2021 tussen het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap en Stad Antwerpen in 
het kader van de aanvulling van het technisch verslag van een woning met EPC-
afgesloten.   
 
Sindsdien zijn er twee moeilijkheden ontstaan:  
 
1. Door huidig gebruik van de GeefEPC MAGDA service blijken er problemen te zijn om het 
juiste pand te kunnen identificeren en zodoende de juiste EPC gegevens over te nemen in 
het woningkwaliteitsdossier. Om dit probleem te kunnen oplossen zijn volgende extra 
velden nodig die het mogelijk maken aan de woningcontroleur om het juiste pand te 
kunnen identificeren.  

 Brutovloeroppervlakte 
  

 
2. De inzage van het EPC verslag is niet enkel nodig voor de identificatie van de woning 
maar ook voor de beoordeling van de aanwezige dakisolatie. Momenteel wordt de 
oppervlakte en de r-waarde van de dakdelen opgevraagd, maar deze is niet altijd ingevuld 
via de webservice -waarde 
niet weergegeven via de webservice). Vaak staat de r-waarde wel vermeld op het ECP 
verslag samen met het isolatiemateriaal en de isolatie dikte. 
 
Als er via het EPC niet kan worden bepaald dat er voldoende isolatie is, wordt de woning 
als ongeschikt geadviseerd of het conformiteitsattest geweigerd terwijl op het EPC verslag 
kan staan dat er voldoende isolatie aanwezig is. Dat zorgt voor administratieve overlast 
bij Stad Antwerpen. 
 
Om deze redenen zou Stad Antwerpen graag een bijkomende mededeling voorzien via dit 
addendum op het protocol d.d. 6 september 2021 inzake gegevensverwerking tussen VEKA 
en Stad Antwerpen. 

 
C.2 Via een webservice heeft de gemeente toegang tot de EPC-databank van VEKA en kan 
de woningcontroleur van de gemeente de noodzakelijke data en bestanden capteren en 
invoeren in het technisch verslag. 
  
C.3 De gegevensstroom verloopt via een dienstenintegrator MAGDA. 

 
D. De functionaris voor gegevensbescherming van het VEKA heeft op 30 mei 2022 advies met 

betrekking tot een ontwerp van dit addendum op het protocol gegeven. 
 
E. De functionaris voor gegevensbescherming van Stad Antwerpen heeft op 4 juli 2022 advies 

met betrekking tot een ontwerp van dit addendum op het protocol gegeven. 
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WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:
 
Artikel 1: Onderwerp  
 
De partijen wensen het protocol voor elektronische mededeling van persoonsgegevens van VEKA 
naar Stad Antwerpen, in het kader van de aanvulling van het technisch verslag van een woning 
met EPC-gegevens, opgemaakt te Brussel op 6 september 2021, hierna het protocol tussen de 
partijen genoemd, verder aan te vullen door middel van dit addendum. 
 
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, 

 
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: 

matie met betrekking tot 
-

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 
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;   
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- 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 

 
 kwaliteit van het 

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. 
 
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 
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Naast de opgesomde persoonsgegevens in artikel 3 van het protocol tussen de partijen, worden 
ook de volgende gegevens meegedeeld: 
 
Gegeven 1 De cluster van: 

 Bestemming 

 Brutovloeroppervlakte 

 <Schildeel> en volledig alle constructiedelen voor  

 <Type>Hellend dak voor</Type> met U-waarde 

 <Type>Hellend dak achter</Type> met U-waarde 

 <Type>Plat dak</Type> met U-waarde 

 <Type>Plafond</Type> = indien bovenste 
plafondDocumenten: pdf-bestand tot en met 31 december 
2014 (niet vervallen) 

Verantwoording 

proportionaliteit 

 Brutovloeroppervlakte en bestemming: deze gegevens zijn  nodig 

voor identificatie van de woning indien op hetzelfde adres 

meerdere woningen zijn ingeschreven en de ligging niet 

voldoende is. 

 Schildeel: De U-waardes per dak-deel zijn nodig om de R-waarde 

van het dak te bepalen. Dit is een criterium nodig om de 

energetische prestatie op technisch verslag in te vullen:  

ENERGETISCHE PRESTATIE: de woning bezit niet de vereiste 

dakisolatie  

Dit zijn de gegevens die in het technisch verslag naar 

aanleiding van een conformiteitsonderzoek worden 

ingevoegd. 

Bij problemen met de U-waarde is de informatie over de isolatie 

noodzakelijk bij de beoordeling van het gebrek. Daarom zijn 

zowel materiaal, lambdawaarde als dikte van het 

isolatiemateriaal nodig.  

 Document (pdf-bestand tot en met 31 december 2014 (niet 

ve

gegevens die op het document staan kunnen worden ontsloten 

via de webservice. 
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De meegedeelde gegevens zullen door Stad Antwerpen 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. 

In het technische verslag zal enkel het volgende worden meegedeeld: 
-

De overige data worden enkel op de interne systemen van de woningcontroleurs bewaard.

Artikel 4: Inwerkingtreding en opzegging

Dit addendum treedt in werking op de datum van ondertekening.

Opgemaakt te Brussel, op 22 augustus 2022, in evenveel exemplaren als dat er partijen zijn.

Namens de administrateur-generaal van het VEKA, afwezig, 

___________________________
Wina Roelens 
Adviseur-ingenieur

Namens het college van burgemeester en schepenen 

De algemeen directeur De burgemeester 

________________________ _______________________
Sven Cauwelier Bart De Wever 

Digitaal ondertekend 
door Sven Cauwelier 
(Signature)
Datum: 13-09-2022 
09:21:42

Digitaal ondertekend 
door Bart De Wever 
(Signature)
Datum: 13-09-2022 
10:16:41


