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PROTOCOL VOOR DE ELEKTRONISCHE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN HET VLAAMS 
ENERGIE- EN KLIMAATAGENTSCHAP (VEKA) NAAR DE VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ (VMM) 

 
in het kader van energie-datalevering voor de opmaak van de emissie-inventaris lucht 

25/08/2022 

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, 1000 Brussel.  

K  

EN 

 
Het VLAAMS GEWEST vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, bij delegatie, in de persoon van 
de leidend ambtenaar van departement of agentschap met rechtspersoonlijkheid vertegenwoordigd 
door de leidend ambtenaar van DE VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ, dhr. Bernard De Potter, 
administrateur-generaal, 
 
ingeschreven in het KBO met nummer 0877.290.276 waarvan de administratieve zetel zich bevindt 
te Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst. 

hierna: de VMM ; 
  
Het VEKA en de VMM 

 

 

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 als Vlaams Energieagentschap (VEA) opgericht bij besluit van de 
Vlaamse Regering van 16 april 2004 en door besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 
2020 vanaf 1 januari 2021 omgevormd door VEKA. 
 
De Vlaamse Regering heeft de missie (bestaansreden of hoofdopdracht) van het VEKA als  

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 
  

  
Het VEKA staat o.m. in voor:   
 
- de langetermijnvisies over energie en klimaat, de Vlaamse Energie- en Klimaatplannen en het 

Vlaamse energie- en klimaatbeleid onderbouwen en voorbereiden, coördineren en uitvoeren, 
evalueren en erover rapporteren;  

- het bevorderen van de milieuvriendelijke energieproductie en het beheer van de daarvoor 
bestemde middelen en fondsen, inbegrepen de voorbereiding, uitvoering, monitoring en 
controle van de steunverlening aan groenestroom-, warmtekracht- en groenewarmte-

 
- het stimuleren van het rationeel energiegebruik;   
- aan een draagvlak bouwen 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;  

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

 
- gestructureerd samenwerken en overleggen met private en publieke stakeholders rond 

energie en klimaat;  
- marktonderzoek in het kader van minstens het duurzame energie- en klimaatbeleid, de 

milieuvriendelijke energieproductie, het efficiënt en flexibel energiegebruik, en het sociaal 
energiebeleid uitvoeren of laten uitvoeren.  

  
Deze taken zijn toebedeeld aan het VEKA ingevolge artikel 2.1.3 van het Energiebesluit van 19 
november 2010. In dat opzicht is aan haar de bevoegdheid toegekend om de hieronder vermelde 
gegevens te verzamelen. 
 

B. De Vlaamse Milieumaatschappij is een intern verzelfstandigd agentschap met 
rechtspersoonlijkheid binnen het beleidsdomein Omgeving. In Vlaanderen wordt het milieubeleid 
uitgevoerd door verschillende instanties. Elke instelling heeft de bevoegdheid over specifieke 
domeinen. De VMM helpt via onderzoek en metingen het leefmilieubeleid mee bijsturen en 
voorbereiden. Zij speelt een rol in het integraal waterbeleid: de VMM meet en controleert de 
kwaliteit en de kwantiteit van water, giet haar bevindingen in wetenschappelijke rapporten en 
formuleert aanbevelingen; ze int een heffing op watervervuiling en op grondwaterwinning, 
adviseert milieuvergunningen en zorgt voor de planning van en het toezicht op de 
waterzuiveringinfrastructuur. De VMM vervult de taak van regulator voor leidingwater. De VMM 
bewaakt ook de luchtkwaliteit, inventariseert wie wat loost en doet beleidsvoorstellen. 
 
De VMM werd als Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) aanvankelijk opgericht als Vlaamse 
openbare instelling bij decreet van 12 december 1990. Bij decreet van 7 mei 2004 werd de Vlaamse 
Milieumaatschappij (in het kader van Beter Bestuurlijk Beleid) omgevormd tot een intern 
verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid.   
 
Voor het Vlaams Gewest is Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd volgens het decreet van 5 april 
1995 houdende algemene bepalingen milieubeleid: 
Artikel 10.2.3, §2 (atmosfeer):  
§ 2. De taken van de Vlaamse Milieumaatschappij met betrekking tot de verontreiniging van de 
atmosfeer zijn:  
1° het verzamelen, beoordelen en verwerken van gegevens en informatie door:  
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a) het meten van de verontreiniging van de atmosfeer; 
b) het inventariseren van de emissies van verontreinigingsfactoren in de atmosfeer en van 
relevante bronnen ervan;  
c) de modellering en de scenario-ontwikkeling;  
d) het beoordelen van de hierboven vermelde gegevens en informatie;  
e) het verwerken van de hierboven vermelde gegevens en informatie met het oog op het 
rapporteren en informeren hierover;  

2° het bijdragen tot ontwikkelen van instrumenten en het uitwerken van maatregelen om de 
verontreiniging van de atmosfeer te voorkomen en te beperken; 
 
Het is de missie van de VMM om de huidige en toekomstige generaties in Vlaanderen proper, 
aantrekkelijk en voldoende water te waarborgen, gezonde lucht te bewerkstellingen en 
klimaatadaptatie mee te sturen. 
 
De VMM staat o.m. in voor:   

o Water: 
- De VMM coördineert het integraal waterbeleid in Vlaanderen en neemt daarbij een rol op in 

de verschillende stappen van het beleidsproces (meten, plannen, actie nemen, evalueren).  
- Voor rivieren en beken wilt de VMM een ecologisch goede toestand bereiken, overstromingen 

en watertekorten onder controle houden. 
- De VMM neemt de leiding om samen met alle betrokkenen de impact van droogte te beperken 

en klimaatadaptieve oplossingen uit te werken. 
- De VMM neemt een regisseursrol op voor de hele drinkwater- en afvalwaterketen. Ze 

realiseert de gezamenlijke doelstellingen samen met de verschillende spelers. 
- Als beheerder van de waterlopen categorie 1 wilt de VMM samen met de andere beheerders 

van onbevaarbare waterlopen werken aan meer groen-blauwe infrastructuur met aandacht 
voor de ecologische aspecten zoals vismigratie, exotenbestrijding, pesticidevrij beheer. 

o Lucht: 
- De VMM is de bevoegde instantie in Vlaanderen voor luchtbeleid en een partner om de 

luchtkwaliteit te verbeteren en luchtverontreiniging aan te pakken. Ze neemt daarbij een rol 
op in de verschillende stappen van het beleidsproces (meten, plannen, actie nemen, 
evalueren).  

o Klimaatadaptatie: 
- De VMM wil via haar werking mee sturen op de beleidsontwikkeling en -uitvoering rond 

klimaatadaptatie, circulair water en droogte. 
 

C. C1. De VMM heeft gegevens nodig van het VEKA omwille van: 
 
 

 
Voor de opmaak van de atmosferische emissie-inventarissen in Vlaanderen - zowel voor de 
luchtverontreinigende stoffen als voor de broeikasgassen - zijn de energiedata van het VEKA 
essentiële brondata voor de inschatting en/of de vervollediging van de energetische emissies.  

 
De energiedata heeft de VMM jaarlijks nodig voor de  jaarlijkse optimalisering en actualisering van 
de atmosferische inventarissen. Deze inventarissen dienen vervolgens jaarlijks verplicht 
gerapporteerd te worden aan de Europese en internationale instanties. Dit gebeurt telkens voor 
de volledige tijdsreeks vanaf 1990. Het betreft voor de luchtverontreinigende stoffen de 

Commissie en in het kader van de -range Transboundary Air Pollution (LRTAP  
aan de Verenigde Naties (United Nations Economic Commission_UNECE). Voor de broeikasgassen 
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betreft het de rapporteringen in het kader van de MMR-Verordening aan de Europese Commissie 
en in het kader van het Klimaatverdrag (UNFCCC) en het protocol van Kyoto aan het UNFCCC-
secretariaat. 
 
Een andere rapporteringsverplichting is deze in het kader van de European Pollutant Release and 
Transfer Register (E-PRTR) of het Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van 
verontreinigende stoffen (Verordening EG 166/2006). In deze Verordening is de rapportage 

verontreinigende stoffen en broeikasgassen die een bepaalde drempelwaarde overschrijden en 
die afkomstig zijn van activiteiten die vallen onder de E-PRTR-verordening. Dit emissieregister is 
publiek toegankelijk via https://industry.eea.europa.eu/. De E-PRTR verordening 166/2006 vloeit 
voort uit het PRTR-protocol en het Aarhus verdrag. Het verdrag van Aarhus heeft onder meer tot 
doel de toegang tot milieu-informatie voor het publiek te waarborgen.  
 
De emissie-inventarissen zijn noodzakelijke informatie voor het uitstippelen en bepalen van het 
milieu- en klimaatbeleid op de verschillende beleidsniveaus en voor het toetsen aan de opgelegde 
emissiereducties.  
 
Zowel voor de luchtverontreinigende stoffen als voor de broeikasgassen zijn er deadlines om de 
emissie internationaal te rapporteren via vastgelegde formaten.  
 
In het kader van de internationale rapporteringen van broeikasgassen en luchtverontreinigende 
stoffen wordt de emissie-inventaris van de VMM jaarlijks onderworpen aan reviews/audits. Deze 
audits kunnen de volledige tijdreeks vanaf 1990 beslaan wat impliceert dat het mogelijk moet zijn 
activiteitdata (inputdata) te raadplegen vanaf 1990: 
- Artikel 19 van de Verordening (EU) nr. 525/2013 https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?uri=CELEX:32013R0525 
 voorziet in een procedure voor review/audit broeikasgasinventarissen van de lidstaten  voor 
de beoordeling van de naleving van het besluit  406/2009/EC.  

- Review of National  Air Pollutant Emission Inventory Data (Artikel 10)  under Directive 
2016/2284 (National Emission reduction Commitment Directive). 

 
De energiedata die de VMM ontvangt van het VEKA, zijn de energieverbruiken van alle sectoren: 
transformatiesector waaronder de elektriciteitscentrales, de WKK (Warmte-Kracht-Koppeling)-
installaties, de raffinaderijen en de cokesfabrieken, de industrie waaronder ijzer en staal, non-
ferro, chemie, voeding, drank en tabak, papier en uitgeverijen, minerale, niet-metaalproducten, 
metaalverwerkende nijverheid, textiel, leder en kleding en andere industrieën, tertiaire sector, 
huishoudens, land -en tuinbouw, zeevisserij en transport. 
 
Wat de transformatiesector en de sector industrie betreffen, zijn voor de luchtverontreinigende 
stoffen de emissies die via de Vlarem-reglementering verplicht dienen gerapporteerd te worden 
door de hinderlijke, industriële inrichtingen  de 
belangrijkste bron voor de opmaak van de inventaris. Deze emissies worden aangevuld met de 

Vlaanderen te hebben. Voor de broeikasgassen echter en meer specifiek voor de energetische 
emissies van CO2 worden de energiebalansen (met de opsplitsing naar ETS- en niet-ETS-balansen 
vanaf 2013) als enige bron gebruikt voor de opmaak van deze inventaris.  
 
C2. VEKA bezorgt de gegevens aan VMM via de Sharepoint-omgeving.  
 
C3. De gegevensuitwisseling zal rechtsreeks en niet via een dienstenintegrator verlopen. 
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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.  
 

E. De functionaris voor gegevensbescherming van VEKA (email: veka.privacy@vlaanderen.be) heeft 
op 12/08/2022 een gunstig advies met voorbehoud met betrekking tot een ontwerp van dit 
protocol gegeven.  

 
F. De functionaris voor gegevensbescherming van de VMM, mevrouw Anja De Greve (email: 

a.degreve@vmm.be) heeft op 25/08/2022 een GUNSTIG advies met betrekking tot een ontwerp 
van dit protocol gegeven.  

 

G. De in dit protocol gebruikte termen hebben dezelfde betekenis als wordt gedefinieerd in 
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 de intrekking van de Richtlijn 95/46/EG, 

gegevensverkeer.  
 

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: 
 

 
Artikel 1: Onderwerp  
 

I. 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 VMM 
uiteengezet. 

 
Artikel 2: Rechtvaardigingsgronden van zowel de mededeling als de inzameling van de 
persoonsgegevens  
 
De beoogde gegevensverwerking door VMM gebeurt op grond van artikel 6.1 c) namelijk de 
noodzakelijkheid van de verwerking om te voldoen aan een wettelijke verplichting, meer bepaald een 
rapporteringsverplichting, die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.  

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

 
a) Artikel 12.2.1 Energiedecreet: Vlaamse Regering kan verplichting opleggen aan exploitanten 
van een energie-opwekkingsinstallatie om aan het VEKA mededeling te doen van 
noodzakelijke gegevens voor het opmaken van het energierapport en de onderbouwing van 
het Vlaamse beleid inzake rationeel energiegebruik, hernieuwbare energiebronnen en 
klimaatverandering en voor het sociale energiebeleid;  
b) Artikel 7.1.1 Energiedecreet : een  groenestroomcertificaat wordt toegekend aan de 
eigenaar van de productie-installatie of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die daartoe 
door hem werd aangewezen, voor de hoeveelheid elektriciteit die in de installatie wordt 
opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen. 
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c) Artikel 7.1.2 Energiedecreet : een warmte-krachtcertificaat wordt toegekend aan de 
eigenaar van de productie-installatie of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die daartoe 
door hem werd aangewezen, voor de hoeveelheid primaire energiebesparing die in de 
installatie wordt gerealiseerd door gebruik te maken van een kwalitatieve warmte-kracht-
installatie ten opzichte van referentie-installaties. 
d) Artikel 7.7.2. van het Energiedecreet : de Vlaamse Regering kan aan ondernemingen, niet-
commerciële instellingen en publiekrechtelijke rechtspersonen verplichtingen opleggen om 
hen aan te zetten hun energiegebruik te rationaliseren en gebruik te maken van hernieuwbare 
energietechnologieën. De verplichtingen omvatten o.a. het opzetten van een 
energieboekhouding en het laten opmaken van een energieaudit, een energieplan en/of een 
energiestudie.  

 
II. De VMM zal de opgevraagde gegevens verwerken voor volgende doeleinden (zie ook 

hoger C.): 
 
a) Eén van de strategische doelstellingen van de VMM, zoals beschreven in het 
ondernemingsplan van de VMM (2021) is het inventariseren van de uitstoot van 
luchtverontreinigende stoffen en broeikasgassen. De Emissie-inventaris Lucht maakt de 
inventaris van luchtverontreinigende stoffen en broeikasgassen op, geëmitteerd door de 
verschillende sectoren, in Vlaanderen en hiertoe behoren eveneens de inschatting van de 
energetische emissies waarbij de energieverbruiken gerapporteerd door het VEKA, de 
essentiële basisdata zijn; 
b) De geografische spreiding van deze atmosferische emissies; dit is ook een verplichting in het 
kader van de LRTAP-rapportering (zie verder III e); 
c) Het gebruik van deze inventarissen voor het uitzetten van de beleidslijnen op de 
verschillende beleidsniveaus; 
d) Het toetsen van deze inventarissen aan de opgelegde, na te leven nationale en 
internationale emissiereductiedoelstellingen. 
e) Het gebruik van de emissie-inventarissen voor modelberekeningen, noodzakelijk voor o.m. 
de inschatting van de luchtkwaliteit en de deposities naar de bodem en de vegetatie. Deze 
toepassing is ook gelinkt aan de advisering van de omgevinsgvergunningen. 
f) Monitoring en borgingsmechanisme i.h.k.v. PAS (VR 2022 2302 MED.0068/2). 
 

 
III. Naast de inventarisatie moet de VMM de officiële Vlaamse emissiegegevens rapporteren 

conform de internationale en EU-verplichtingen. Dit gebeurt doorgaans voor de volledige 
tijdsreeks vanaf 1990:  

 
a) De rapportering in het kader van het European Pollutant Release and Transfer Register of E-

PRTR (Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen).  
Dit emissieregister is publiek toegankelijk via http://prtr.ec.europa.eu/. De E-PRTR 
verordening (Verordening EG 166/2006), meer specifiek 

,  en Artikel 10 Toegang tot informatie, 
vloeit voort uit het UNECE PRTR-protocol en het Aarhus verdrag. Het verdrag van Aarhus heeft 
onder meer tot doel de toegang tot milieu-informatie voor het publiek te waarborgen.  

- Artikel 5: De exploitant van elke inrichting waar één of meer van de in bijlage I genoemde 
activiteiten plaatsvinden in een mate die de daarin gespecificeerde toepasselijke 
capaciteitsdrempelwaarde overtreft, rapporteert jaarlijks aan de bevoegde instantie de 
hoeveelheden, vergezeld van de vermelding of het gaat om informatie gebaseerd op 
metingen, berekeningen of ramingen, voor de volgende grootheden: a) de uitstoot in de lucht, 
in het water en in de bodem van alle in bijlage II genoemde verontreinigende stoffen waarvoor 
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de in bijlage II gespecificeerde toepasselijke drempelwaarde is overschreden; De exploitant 
van elke inrichting waar één of meer van de in bijlage I genoemde activiteiten plaatsvinden in 
een mate die de daarin gespecificeerde toepasselijke capaciteitsdrempelwaarde overtreft, 
rapporteert aan de bevoegde instantie de gegevens die voor de identificatie van de inrichting 
nodig zijn overeenkomstig bijlage III, tenzij de bevoegde instantie reeds over deze gegevens 
beschikt. 

- Artikel 7: 2. De lidstaten verstrekken de Commissie door middel van elektronische 
gegevensoverdracht alle in artikel 5, leden 1 en 2, bedoelde gegevens in de in bijlage III 
gespecificeerde vorm en binnen de volgende termijnen: a) voor het eerste verslagjaar, binnen 
18 maanden na het einde van het verslagjaar; b) voor alle volgende verslagjaren, binnen 15 
maanden na het einde van het verslagjaar. 

- Artikel 10: 1. De Commissie, bijgestaan door het Europees Milieuagentschap, maakt het 
Europees PRTR toegankelijk voor het publiek door kosteloze verspreiding via het internet in 
overeenstemming met de termijnen van artikel 7, lid 3. 2. Waar de in het Europees PRTR 
opgenomen informatie niet gemakkelijk toegankelijk is voor het publiek via directe 
elektronische weg, vergemakkelijken de betrokken lidstaat en de Commissie de elektronische 
toegang tot het Europees PRTR op publiek toegankelijke plaatsen. 

Dit rapport omvat onder meer emissies naar de lucht, water, land en transfer van alle verontreinigende 
stoffen en broeikasgassen die een bepaalde drempelwaarde overschrijden en die afkomstig zijn van 
activiteiten die vallen onder de E-PRTR-verordening. Dit emissieregister is publiek toegankelijk via 
https://industry.eea.europa.eu/. De E-PRTR verordening 166/2006 vloeit voort uit het PRTR-protocol 
en het Aarhus verdrag. Het verdrag van Aarhus heeft onder meer tot doel de toegang tot milieu-
informatie voor het publiek te waarborgen.   
 

b)  De voorlopige en definitieve broeikasgasinventaris o.b.v. artikel 7 van de Verordening (EU) 
nr. 525/2013 (Monitoring Mechanism Regulation), jaarlijks tegen 15/01 en 15/03. 

- januari, aan de 
Commissie: a) hun antropogene emissies van de in bijlage I genoemde broeikasgassen en de 
antropogene emissies van broeikasgassen als bedoeld in artikel 2, lid 1, van Beschikking nr. 
406/ 2009/EG voor het jaar X 2, overeenkomstig de rapportagevoorschriften van het UNFCCC. 

 
c) De rapportering van de broeikasgasinventaris onder het Raamverdrag van de Verenigde 

Naties inzake Klimaatverandering en het Protocol van Kyoto, jaarlijks tegen 15/04. Zie 
https://www.fdfa.be/sites/default/files/atoms/files/45_Nederlandse%20vertaling.pdf 

 
- Artikel 4: 1. Alle Partijen, hun gezamenlijke, doch verschillende verantwoordelijkheden en hun 

specifieke nationale en regionale ontwikkelingsprioriteiten, doelstellingen en omstandigheden 
in aanmerking nemend,  

a. Stellen nationale inventarislijsten op van antropogene emissies per bron en 
verwijderingen per put van alle broeikasgassen die niet worden beheerst krachtens 
het Protocol van Montreal, met gebruikmaking van vergelijkbare, door de Conferentie 
van Partijen overeen te komen methoden, en werken deze inventarislijsten periodiek 
bij, maken deze openbaar en stellen deze in overeenstemming met artikel 12 ter 
beschikking van de Conferentie van Partijen; 

- Artikel 12: 1. In overeenstemming met artikel 4, eerste lid, deelt elke Partij via het secretariaat 
aan de Conferentie van de Partijen de volgende informatie mede:  

a. een nationale inventarislijst van antropogene emissies per bron en verwijderingen 
per put van alle broeikasgassen die niet worden beheerst krachtens het Protocol van 
Montreal, voor zover zulks in haar vermogen ligt, met gebruikmaking van vergelijkbare 
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methoden, overeen te komen door de Conferentie van de Partijen, die de toepassing 
ervan bevordert. 

 
d) De EU National Emission Ceilings (NEC)-rapportering 2016/2284/EU, (o.b.v. artikels 1, 8, 10 

en bijlage I)  jaarlijks tegen 15/02 voor de rapportering van de emissies van de 
luchtverontreinigende stoffen aan de EC; 

 
- Artikel 1: 1.   Vanuit het streven naar luchtkwaliteitsniveaus die geen aanzienlijke negatieve 

effecten op en risico's voor de menselijke gezondheid en het milieu met zich brengen, stelt 
deze richtlijn de emissiereductieverbintenissen vast voor de antropogene atmosferische 
emissies van de lidstaten van zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx), vluchtige organische 
stoffen met uitzondering van methaan (NMVOS), ammoniak (NH3) en fijnstof (PM2,5) en houdt 
deze richtlijn een verplichting in om nationale programma's ter beheersing van de 
luchtverontreiniging op te stellen, vast te stellen en uit te voeren en om de emissies van die 
verontreinigende stoffen en de andere verontreinigende stoffen als vermeld in bijlage I, 
alsmede de effecten ervan, te monitoren en te rapporteren. 
 

- Artikel 8: Nationale emissie-inventarissen en prognoses en informatieve inventarisrapporten 
1.   Voor de in tabel A van bijlage I vermelde verontreinigende stoffen stellen de lidstaten 
conform de in die tabel vastgestelde voorschriften nationale emissie-inventarissen op die zij 
jaarlijks actualiseren. Voor de in tabel B van bijlage I vermelde verontreinigende stoffen 
kunnen de lidstaten conform de in die tabel vastgestelde voorschriften nationale emissie-
inventarissen opstellen die zij jaarlijks actualiseren. 

2.   Voor de in tabel C van bijlage I vermelde verontreinigende stoffen stellen de lidstaten 
conform de in die tabel vastgestelde voorschriften om de vier jaar ruimtelijk gedesaggregeerde 
nationale emissie-inventarissen en inventarissen van grote puntbronnen en om de twee jaar 
nationale emissieprognoses op die zij actualiseren. 
3.   De lidstaten stellen een informatief inventarisrapport op dat de in de leden 1 en 2 
genoemde nationale emissie-inventarissen en -prognoses vergezelt, conform de in tabel D van 
bijlage I vastgestelde voorschriften. 
4.   De lidstaten die ervoor kiezen gebruik te maken van een vorm van flexibiliteit als bedoeld 
in artikel 5 nemen in het informatief inventarisrapport voor het desbetreffende jaar de 
informatie op die aantoont dat het gebruik van die vorm van flexibiliteit aan de toepasselijke 
voorwaarden neergelegd in artikel 5, lid 1, en in bijlage IV, deel 4, of in artikel 5, lid 2, 3 of 4, 
naargelang het geval, voldoet. 
5.   De lidstaten stellen de nationale emissie-inventarissen (in voorkomend geval met inbegrip 
van aangepaste nationale emissie-inventarissen), de nationale emissieprognoses, ruimtelijk 
gedesaggregeerde nationale emissie-inventarissen, inventarissen van grote puntbronnen en 
de vergezellende informatieve inventarisrapporten op overeenkomstig bijlage IV en 
actualiseren deze. 
 

- Artikel 10: Rapportering door de lidstaten 

1.   De lidstaten verstrekken hun eerste nationale programma's ter beheersing van de 
luchtverontreiniging uiterlijk op 1 april 2019 aan de Commissie. 
Wanneer een nationaal programma ter beheersing van de luchtverontreiniging 
overeenkomstig artikel 6, lid 4, is geactualiseerd, verstrekt de betrokken lidstaat het 
bijgewerkte programma binnen twee maanden aan de Commissie. 
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De Commissie onderzoekt de nationale programma's ter beheersing van de 
luchtverontreiniging en de actualiseringen daarvan in het licht van de voorschriften van artikel 
4, lid 2, en artikel 6. 
2.   De lidstaten verstrekken hun nationale emissie-inventarissen en emissieprognoses, 
ruimtelijk gedesaggregeerde nationale emissie-inventarissen, inventarissen van grote 
puntbronnen en de informatieve inventarisrapporten als bedoeld in artikel 8, leden 1, 2 en 3, 
en voor zover van toepassing in artikel 8, lid 4, aan de Commissie en het Europees 
Milieuagentschap, overeenkomstig de rapportagetermijnen van bijlage I. 
Bovenstaande rapportering dient in overeenstemming te zijn met de rapportage aan het 
secretariaat van het LRTAP-verdrag. 
3.   De Commissie, bijgestaan door het Europees Milieuagentschap en in overleg met de 
betrokken lidstaten, evalueert de gegevens in de nationale emissie-inventarissen in het eerste 
rapportagejaar en op gezette tijden daarna. Die evaluatie behelst het volgende: 
a) controles om de transparantie, nauwkeurigheid, consistentie, vergelijkbaarheid en 
volledigheid van de ingediende informatie na te gaan; 
b) controles om de gevallen te identificeren waarin de inventarisgegevens zijn opgesteld op 
een wijze die in strijd is met de voorschriften van het internationale recht, met name die van 
het LRTAP-verdrag; 
c) indien van toepassing, de berekening van de resulterende noodzakelijke technische 
correcties, in overleg met de betrokken lidstaat. 
Indien de betrokken lidstaat en de Commissie geen overeenstemming  kunnen bereiken over 
de noodzaak of over de inhoud van de technische correcties overeenkomstig punt c), stelt de 
Commissie een besluit vast tot  vaststelling van de technische correcties die door de 
betrokken lidstaat moeten worden toegepast. 
4.   De lidstaten stellen de Commissie en het Europees Milieuagentschap in kennis van de 
volgende informatie als bedoeld in artikel 9: 
a) uiterlijk op 1 juli 2018 en vervolgens om de vier jaar, de locatie van de meetpunten en de 
bijbehorende indicatoren die gebruikt worden voor het monitoren van de effecten van 
luchtverontreiniging; en 
b) uiterlijk op 1 juli 2019 en vervolgens om de vier jaar, de in artikel 9 bedoelde 
monitoringgegevens. 

 
e) De UNECE-rapportering Long Range Transboudary Air Pollution (LRTAP) onder de 

Convention on LRTAP (Genève, 1979), jaarlijks tegen 15/02 en 15/03 voor de rapportering 
van de emissies van de luchtverontreinigende stoffen aan de Verenigde Naties. Zie 
https://unece.org/sites/default/files/2021-05/1979%20CLRTAP.e.pdf 
- The objectives of the Guidelines are to assist Parties in meeting their emission reporting 

obligations under the Convention and its protocols. 
- The objectives of these Guidelines are: (a) To assist Parties, through a common approach, in 
meeting their reporting obligations under the 1979 Geneva Convention on Long-range 
Transboundary Air Pollution and its protocols; (b) To support the evaluation of emission-
reduction strategies; 
- The substances for which there are existing reporting obligations in the Convention and the 

which means all sulphur compounds expressed as sulphur dioxide (SO2) (including sulphur 
trioxide (SO3), sulphuric acid (H2SO4), and reduced sulphur compounds, such as hydrogen 
sulphide (H2

nitric oxide and nitrogen dioxide, expressed as nitrogen dioxide (NO2); (c) Ammonia (NH3  
- Emission reporting requirements in the Convention and its protocols Parties are required to 
report on the substances and for the years set forth in the Convention and its protocols that 
they have ratified and that have entered into force.   
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-
cooperative programme for the monitoring and evaluation of the long-range transmission of 

verwijzen naar de gridded data (geografische 
spreading van de emissies) waarover gerapporteerd moet worden. Verdere richtlijnen van hoe 
deze emissies geografisch moeten verdeeld en gerapporteerd worden, zijn te vinden in de 
'Guidelines for Reporting Emissions and Projections Data under the Convention on Long-range 
Transboundary Air Pollution' (zie 
https://unece.org/DAM/env/documents/2013/air/eb/ece.eb.air.125_E_ODS.pdf). 

IV. Verenigbaarheid van de doeleinden  
 

De doeleinden van de verdere verwerking van deze persoonsgegevens door de VMM zijn 
verenigbaar met de doeleinden waarvoor het VEKA de gegevens oorspronkelijk heeft 
verzameld. De verdere verwerking van de data door de VMM, net zoals de oorspronkelijke 
verwerking door het VEKA, gebeurt namelijk in het kader van maatregelen voor efficiënter 
energieverbruik en tegen de uitstoot van verontreinigende stoffen en broeikasgassen:   

a) Het VEKA verzamelt de energiedata enerzijds om steun (certificaten) toe te kennen aan 
groenestroom- en WKK-installaties en om de productie en het verbruik van 
energieopwekkingsinstallaties en ondernemingen op te volgen als indicator van het 
Vlaamse beleid voor de ondersteuning van duurzame energie-opwekking en energie-
effficiëntie.  

b) Het VEKA moet over productie en verbruik rapporteren in het Vlaamse energierapport en 
aan Eurostat en de EC in het kader van de Energiestatistiekverordening en Europese 
richtlijnen.  

c) Anderzijds behoort het tot de bevoegdheden van de VMM om te rapporteren over de 
atmosferische emissies op de verschillende beleidsniveaus als beleidsondersteuning en 
zijn de energiedata verzameld en gerapporteerd door het VEKA de enige officiële basis-
brondata in Vlaanderen om deze emissies te kunnen inschatten.  

d) Hierbij wordt het principe van de GDPR of de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) gerespecteerd om hiervoor een authentieke bron te 
raadplegen. 

 
 
Artikel 3: De gevraagde persoonsgegevens en de categorieën en omvang van de gevraagde 
persoonsgegevens conform het proportionaliteitsbeginsel  
 

I. 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.  
 
De gegevens worden opgevraagd op basis van installatie/bedrijfs-identificatienummers. 
 
 

Gegeven 1  informatie 
over 
elektriciteitsproducerende 
installaties 
(zelfproducenten)  

1. Identificatiegegevens: 
- installatieID: identificatienummer van de installatie 
- installatieNaam: naam van de installatie 
- operationeel: is deze installatie nog operationeel, wordt 

aangegeven met WAAR of ONWAAR  
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 - startjaar: vanaf wanneer (indien gekend, exacte datum) 
deze installatie actief is 

-  eindjaar: vanaf wanneer (indien gekend, exacte datum) 
deze installatie niet langer actief is 

- CE:  Code Etablissement d.i. unieke bedrijfscode of 
vestigings/ondernemingsnummer 

- Bedrijfsnaam  
- straat, huisnummer, postcode, gemeente: adres van de 

installatie  
- NACE Code: een code die door de Europese Unie en haar 

lidstaten toegekend wordt aan een bepaalde klasse van 
commerciële of niet-commerciële economische activiteiten. 
NACE is dus een officiële Europese lijst van 
activiteitsomschrijvingen (economische nomenclatuur) 

- CSB: sectorcode  
- omschrijving van de CSB-code 

 
2. Kenmerken van de installatie: 
- dbo_tblTypeInstallatie_omschrijving: het type van de 

installatie (stoomketel, gasmotor, dieselmotor, 
 

- aantalInstallaties: het aantal installaties dat hiertoe behoort 
- elektrischMechanisch: geeft aan of het geen 

elektrisch/mechanische installatie betreft via ONWAAR 
- WKK: geeft aan of het om een volwaardige WKK (Warmte-

Kracht-Koppeling)-installatie (tegelijkertijd opwekking van 
elektriciteit en warmte)  gaat via WAAR of ONWAAR 

- Hernieuwbaar: geeft aan of er bij deze installaties 
hernieuwbare brandstoffen worden verbruikt   

- bruto_kWeGeinstalleerd: het bruto geïnstalleerde, 
elektrisch vermogen van de installatie in kilo Watt 

- opdeling_bruto_kWe: hoe bovenstaand vermogen 
desgevallend is opgesplitst over verschillende installaties 

- netto_kWeGeinstalleerd: het netto geïnstalleerde, 
elektrisch vermogen van de installatie in kilo Watt.  

- opdeling_netto_kWe: hoe bovenstaand vermogen 
desgevallend is opgesplitst over verschillende installaties   

- thermisch_kWthGeinstalleerd: het thermisch 
geïnstalleerde vermogen van de installatie in kilo Watt 

- thermisch_opdeling_kWth: hoe bovenstaand vermogen 
desgevallend is opgesplitst over verschillende installaties   

- Opmerkingen installatie: algemene opmerkingen van de 
installatie geformuleerd door het VEKA 

- Jaaropmerking: opmerkingen van de installatie specifiek 
voor dat jaar. 
 

3. En dan tot slot de energieverbruiken per brandstoftype in 
GJ en per installatie en uiteindelijk eveneens het totaal aan 
energieverbruik van alle voorgaande brandstoffen samen.  
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Verantwoording 
proportionaliteit  
 

a. Het is van belang voor de VMM dat de ter beschikking 
gestelde data van het VEKA niet geanonimiseerd worden. 
Installatie-/bedrijfsnamen en adressen zijn voor de VMM 
noodzakelijk voor de inschatting van de energetische 

ingen (zie hoger C1).  
De VMM zal o.b.v. de installatienaam een koppeling maken 
tussen haar eigen bestanden en de aangeleverde  
extrapolatiefiles van het VEKA. Op die manier kunnen de 
noodzakelijke controles uitgevoerd worden en wordt de 
consistentie van de emissieberekeningen gegarandeerd in 
de tijdsreeksen. Daarnaast kan op die manier eveneens de 
geografische spreiding van de emissies van de (nieuwe) 
installaties nauwkeurig worden uitgevoerd. 

 
b. Daarnaast worden voor de berekening van de emissies van 

de sector gebouwenverwarming (via het EISSA-B-model), 
huishoudens en tertiaire sector, alsook voor de inschatting 
van de energetische emissies van de landbouw, in de 
inputbestanden van de VMM individuele data (bedrijfs-
/installatienaam, adres) van het VEKA gebruikt voor de 
inschatting van de emissies afkomstig van houtverbranding, 
van de WKK-installaties en van de zelfproducenten. De 
emissies worden eveneens o.b.v. deze detailinformatie 
geografisch gespreid.  

 
c. Deze energieverbruiken zijn essentiële basisdata nodig om 

een totaalbeeld te hebben van de emissies van de 
elektriciteitsproducerende installaties voor alle sectoren in 
Vlaanderen. Voor de sector industrie kunnen daarbij de 
emissies die verplicht door de bedrijven moeten 
gerapporteerd worden via de IMJV-wetgeving opgenomen 
in Vlarem, aangevuld worden met de emissies van de 
installaties die niet aan deze Vlarem-verplichting 
onderworpen worden. 

 
d. Deze data zijn noodzakelijk om aan de internationale 

rapporteringsverplichtingen voor broeikasgassen en 
luchtverontreinigende stoffen te kunnen voldoen (zie ook 
hoger art.2 Rechtvaardigingsgronden). 

 

e. Daarnaast zijn deze energieverbruiken per installatie 
noodzakelijk om de emissie geografisch te kunnen 
lokaliseren en eventueel beleidsgerelateerd advies te 
kunnen geven en zijn deze tot slot belangrijk als input voor 
luchtkwaliteits-en depositiemodellering. 

 
Gegeven 2  industriële 
energiedata 
 

1. Identificatiegegevens: 
BedrijfID, Jaar, CE, bedrijfsnaam, straat, huisnummer, postcode, 
gemeente, CSB, NACE Code, Benaming NACE, CBB code 
 
2. de brandstofverbruiken per brandstoftype in GJ per bedrijf. 
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Verantwoording 
proportionaliteit  
 

a. De verantwoording voor de identificatiegegevens is parallel 
aan gegeven 1.  

b. Voor de Collectief Geregistreerde Bedrijven (CGB) worden 
de collectieve emissies ingeschat vertrekkende van de data 
uit de energiebalansen. Deze worden jaarlijks opgesteld 
door het VEKA en geven het energieverbruik weer per 
brandstoftype en per sector voor heel Vlaanderen. De 

dan ook volgens een eenvoudig principe waarbij het totale 
energieverbruik verminderd wordt met het energieverbruik 
gerapporteerd door de Individueel Geregistreerde 
Bedrijven (IGB). Aan de hand van vaste emissiefactoren 
afkomstig uit het EMEP Guidebook worden de collectieve 
verbrandingsemissies berekend op basis van het 
energieverbruik.  

 
c. Deze energieverbruiken zijn dus essentiële basisdata nodig 

om een totaalbeeld te hebben van de industriële emissies in 
Vlaanderen via deze collectieve bijschattingen waarbij de 
emissies die verplicht door de bedrijven moeten 
gerapporteerd worden via de IMJV-wetgeving opgenomen 
in Vlarem, aangevuld worden met de emissies van de 
installaties die niet aan deze Vlarem-verplichting 
onderworpen worden. 

 
d. Deze data zijn daarnaast noodzakelijk om aan de 

internationale rapporteringsverplichtingen voor 
broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen te kunnen 

 
 

Gegeven 3  Informatie 
over houtinstallaties 
 

1. Identificatiegegevens: 
CE, bedrijfsnaam, straat, huisnummer, postcode, gemeente, CSB, 
NACE, Benaming NACE, Landbouwsector 
 
2. Kenmerken van de installatie: 
 Vermogen,  Rendement, Opmerkingen 
 
3. Verbruiken voor de verschillende houtsoorten en het totaal 
verbruik aan hout. 
 

Verantwoording 
proportionaliteit  
 

a. De verantwoording voor de identificatiegegevens is parallel 
aan gegevens 1 en 2 

 
b. Deze energieverbruiken zijn essentiële basisdata nodig om 

een totaalbeeld te hebben van de emissies van 
luchtverontreinigende stoffen en broeikasgassen aangezien 
verschillende emissiefactoren gebruikt worden voor de 
verschillende houtsoorten voor de inschatting van de 
emissies. 
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II. De meegedeelde gegevens zullen door VMM  bewaard worden zolang de 
rapporteringsplicht vanuit Europese regelgeving (vermeld onder artikel 2) geldt en/of de 
wetgeving oplegt dat ze moet bijgehouden worden. Deze bewaartermijn kan worden 
verantwoord gezien het essentieel is terug te kunnen vallen op data van voorbije jaren (vanaf 
1990). En dit omwille van de volgende redenen : 

a) Het vastleggen van de evoluties van de emissies is van essentieel belang voor 
beleidsondersteuning en -evaluatie. 

b) In het kader van de internationale rapporteringen van broeikasgassen en 
luchtverontreinigende stoffen wordt de emissie-inventaris van de VMM jaarlijks 
onderworpen aan reviews/audits: 

 Artikel 19 van de Verordening (EU) nr. 525/2013 voorziet in een procedure 
voor review/audit broeikasgasinventarissen van de lidstaten voor de 
beoordeling van de naleving van het besluit 406/2009/EC.  

 Review of National Air Pollutant Emission Inventory Data under Directive 
2016/2284 (National Emission reduction Commitment Directive  art 10). 

c) Deze audits beslaan mogelijks de volledige tijdreeks vanaf 1990 en impliceert dat het 
mogelijk moet zijn activiteitdata (inputdata) te raadplegen vanaf 1990. 

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

I. De VMM zal de meegedeelde persoonsgegevens (met energieverbruiken per individuele 
installatie of onderneming) in het kader van de in artikel 2, 2°, vooropgestelde finaliteiten  
aan niemand meedelen en enkel aanwenden voor de opmaak van de emissie-
inventarissen binnen het team Emissie-inventaris Lucht. Dit betekent dat enkel personen 
die omwille van hun functieprofiel deze informatie nodig hebben voor de uitvoering van 
hun werk, toegang krijgen tot deze informatie. 

 
II. Elke eventuele mededeling van de gevraagde persoonsgegevens door de VMM aan derden 

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. Dit zou o.m. kunnen 
betekenen dat de VMM desgevallend een nieuw protocol sluit voor de mededeling van de 
gevraagde gegevens. 

 
 
Artikel 5. Periodiciteit en duur van de mededeling en bewaartermijn van de gegevens 
 
De (persoons)gegevens zoals vermeld onder artikel 3 zullen jaarlijks worden aangeleverd door het 
VEKA aan de VMM . Het betreft nl. een jaarlijks terugkerende verplichting om de emissie-inventarissen 
te actualiseren en te optimaliseren door de VMM in het kader van de Europese en internationale 
rapporteringsverplichtingen.  
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De bewaring door het VEKA van deze (persoons)gegevens aan de VMM gebeurt zolang de VMM de 
rapporteringsverplichtingen, vermeld onder artikel 2, heeft.  
 
 
 
Artikel 6. Beveiligingsmaatregelen 
 
 

I. Volgende maatregelen worden getroffen ter beveiliging van de mededeling van de 
persoonsgegevens, vermeld in artikel 3: 

 
a) VEKA en VMM zullen de gegevens via een gedeelde Sharepoint-omgeving uitwisselen. De 

bestanden zullen versleuteld worden en verzonden door middel van SSL/TLS connecties. 
Alle SLL-connecties maken bovendien gebruik van 2048-bit versleuteling. Een medewerker 
van VMM 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. 

b) De gegevens zullen zowel in transit als at rest versleuteld worden binnen de Sharepoint-
Omgeving. 

c) VMM zorgt ervoor dat de toegang tot de gegevens steeds beperkt is tot de personen die 
deze toegang nodig hebben in het kader van de uitoefening van hun functie. De 
medewerkers van VMM zijn gebonden aan de geheimhoudingsplicht. De meegedeelde 
gegevens zullen dus enkel intern binnen VMM worden gebruikt en op een VMM-server 
gezet die enkel voor de betrokken medewerkers van de kern Lucht (het team Emissie-
inventaris Lucht) toegankelijk is.  

d) Met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch 
onderzoek of statistische doeleinden, passen we versleuteling toe voor de persoonsdata 
vanaf de jaren 2000 t.e.m. 2015. VÓÓr het jaar 2000 zijn geen relevante (in het kader van 
dit protocol) energieverbruiken op installatieniveau beschikbaar en bijkomend zullen de 
dataleveringen voor deze jaren niet meer worden gewijzigd door het VEKA. 

e) Bovendien verbindt VMM er zich toe om de ontvangen persoonsgegevens niet aan derde 
partijen door te geven.  

f) De toegang tot de specifieke Sharepoint mappen die gebruikt worden om de gegevens te 
delen zijn afgeschermd via het toegangs- (ACM) en gebruikersbeheer (IDM). 

 
II. De VMM treft tenminste volgende organisatorische en technische 

beveiligingsmaatregelen ter beveiliging van de ontvangen persoonsgegevens bij verdere 
verwerking: 

 
a) De VMM heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld conform artikel 37, 

38 en 39 van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 
april 2016; 

b) VMM beschikt over een actueel veiligheidsbeleid gebaseerd op de ISO norm 27002 en 
heeft op basis hiervan een informatiebeveiligingsmanagementsysteem uitgebouwd met 
een jaarplan en rapportering; 

c) De VMM hanteert een strikt toegangsbeleid, waar bij enkel de relevante medewerkers 
toegang krijgen tot persoonsgegevens; 

d) De medewerkers van de VMM 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; 

e) De VMM heeft een procedure voor inbreuken i.v.m. persoonsgegevens; 
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f) De VMM heeft een procedure voor het behandelen van verzoeken van betrokkenen tot 
uitoefening van hun rechten onder de AVG; 

g) De VMM aggregeert deze data vooraleer deze officieel aan de Europese en internationale 
instanties te rapporteren; 

h) De VMM beschikt over een performante firewell en anti-malware die haar intern netwerk 
beschermt tegen ongeoorloofde toegang 

i) De VMM hanteert multifactor authenticatie voor al haar systemen 
j) De VMM zorgt voor regelmatige back-ups en heeft een disaster recovery plan. 

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

 
Vertrouwelijkheid  
 

k) De VMM garandeert 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. 

l) De VMM en alle personen aan wie de VMM gegevens meedelen, zijn gebonden door het 
beroepsgeheim met betrekking tot de informatie die zij zouden hebben kunnen krijgen 
krachtens dit protocol.  

 
m) Alle informatie waarvan het personeel van de VMM en de verwerkers kennis moeten 

nemen in het kader van dit protocol, alle documenten die aan de VMM en verwerker(s) 
toevertrouwd worden en alle vergaderingen waaraan de VMM en verwerker(s) 
deelnemen, zijn strikt vertrouwelijk.  

 
n) De VMM verbindt zich ertoe alle vertrouwelijke informatie, van welke aard ook, die 

meegedeeld zal worden of waarvan kennis genomen zal worden krachtens dit protocol, 
geheim te houden, zowel tijdens als na de verwerking.  

 
o) De VMM staat ervoor garant dat zijn personeel en verwerker(s) die informatie 

vertrouwelijk behandelen en verbindt zich ertoe deze informatie niet aan derden mee te 
delen. Enkel de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taken, zullen 
meegedeeld worden aan het personeel en de verwerker(s) van de partner. 

 
De VMM moet kunnen aantonen dat de in dit artikel opgesomde maatregelen werden getroffen. Op 
eenvoudig verzoek van het VEKA moet de VMM  hiervan aan het VEKA het bewijs overmaken. 
 
In het geval de VMM voor de verwerking van persoonsgegevens die het voorwerp zijn van voorliggend 
protocol, beroep doet op een verwerker (of meerdere verwerkers), doet de VMM 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. De VMM  sluit in voorkomend geval met alle verwerkers een verwerkersovereenkomst 
in overeenstemming met artikel 28 van de algemene verordening gegevensbescherming. VMM 
bezorgt aan VEKA een overzicht van de verwerkers die de gevraagde gegevens verwerken, en 
actualiseert dit overzicht zo nodig. 
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Artikel 7: Kwaliteit van de persoonsgegevens 
 
Zodra de VMM 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 redelijk termijn van één maand  van de voornoemde vaststellingen de gepaste maatregelen binnen 
een redelijk termijn van twee maanden treft en de VMM 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 de VMM 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 
 
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 VMM 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 3 
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. 
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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. 

Artikel 12: Transparantie 

Overeenkomstig artikel 20, §3 Wet bescherming persoonsgegevens zijn Partijen ertoe gehouden dit 
protocol openbaar te maken middels publicatie op hun website:
Voor wat betreft het VEKA zal dit protocol op hun website gepubliceerd worden via 
https://energiesparen.be/
Voor wat de Vlaamse Milieumaatschappij betreft zal dit protocol worden gepubliceerd via
https://www.vmm.be/

Opgemaakt te Aalst, op 5/09/2022, in evenveel exemplaren als dat er partijen zijn.

___________________________ ___________________________ 
Luc Peeters, Namens het VEKA Bernard De Potter, Namens de VMM 


