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Tussen:

1. GEMEENTE/STAD .........�.EF....�.fi.K ............................................................................... ,
met maatschappelijke zetel te ....�.ti:T..:.. tiB.BR.të.t:-:1.�..l?..LELt:-J..-:-:-:\h�.&'j.�a \.JER.}J(k
en met ondernemingsnummer ... �.'l..0.3......½�..�.... .3�.1. ................................ ,

y�. . �. . . . . . . . . . . , Burgemeester,

vertegenwoordigd door ....
en .....�� ....

v�.D................................ , Algemeen Directeur,

Hierna genoemd Gemeente;
en
2. Fluvius System Operator CV, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg
199, 9090 Melle, optredend als werkmaatschappij in naam en voor rekening van
de opdrachthoudende vereniging ..............................................................................,
hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. Dirk Schreurs, Afdelingshoofd
Klantenservice en dhr. Davy Bielen, Diensthoofd REG-beleid & Premies;
Hierna genoemd Fluvius;
Hierna gezamenlijk en afzonderlijk te noemen "Partijen" en respectievelijk "Partij";
wordt overeengekomen wat volgt:
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1 Definities en afkortingen
•

Aanvrager: de natuurlijke of rechtspersoon die een REG-premie aanvraagt bij Fluvius en in het bezit is
van een zakelijk recht op het grondgebied van de Gemeente.

•

Aanvullende premie(s): premie toegekend door de Gemeente op basis van een gemeentelijk reglement
voor REG-acties.

•

Begunstigde: de aanvrager van een REG-premie die hierop recht heeft en waaraan Fluvius een REGpremie heeft uitbetaald.

•

Distributienetbeheerder: DNB.

•

Rationeel energieverbruik: REG.

•

REG-premie: premie toegekend en uitbetaald door Fluvius als gevolg van de openbaredienstverplichting
van de DNB's.

Vlaamse DNB's hebben openbare dienstverplichtingen ter bevordering van het REG die betrekking hebben
op (onder andere) de toekenning van REG-premies in het kader van jaarlijks goedgekeurde REG-actieplannen.
De Gemeente wenst bovenop de REG-premies uitbetaald door Fluvius Aanvullende premies toekennen aan
de Aanvragers die op haar grondgebied wonen. De toekenning van de Aanvullende premie wordt geregeld
in een door de Gemeente opgesteld reglement.
Deze samenwerkingsovereenkomst (hierna Overeenkomst) heeft betrekking op de REG-premies opgenomen
in het goedgekeurde actieplan van de DNB's die nader toegelicht worden in bijlage 1 van de Overeenkomst.
Bijlage 1 wordt elk jaar gecontroleerd door Partijen en desgevallend aangepast.
Een actiejaar voor uitbetaling van de REG-premies vangt aan op 1 januari van het betreffende jaar en eindigt
op 31 december van het desbetreffende jaar.
Vermits de Gemeente onder dezelfde voorwaarden als de DNB's premies wil toekennen, willen Partijen
samenwerken hierover. Daarbij wordt gestreefd naar een goede en eenduidige communicatie met zo weinig
mogelijk bijkomende administratie voor de Aanvrager van de REG-premie en met respect voor de geldende
wettelijke bepalingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.
Om de samenwerking tussen Partijen efficiënt te laten verlopen spreken Partijen de hierna volgende
afspraken en modaliteiten af.
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3 Aanvraag en toekenning van de REG-premies
3 1

Fluvius

De procedure voor de aanvraag van premies en toekenning van REG-premies door Fluvius verloopt volgens
onderstaande procedure.
De algemene voorwaarden en de actievoorwaarden, zoals bepaald in het Energiebesluit 1, zijn opgenomen in het
informatieblad dat de Aanvrager kan raadplegen op de website van Fluvius. REG-premies kunnen aangevraagd
worden via een daartoe bestemde (online) aanvraagformulier.
De Aanvrager stuurt het aanvraagformulier samen met een kopie van de facturen en/of bijkomende attesten op
naar Fluvius. Fluvius verwerkt de aanvraag en bevestigt aan de Aanvrager of hij al dan niet recht heeft op de
aangevraagde REG-premie. Indien de aanvraag goedgekeurd wordt zal Fluvius de premie uitbetalen aan de
Begunstigde. Indien de aanvraag afgewezen wordt, wordt de Aanvrager geïnformeerd over de reden van
afwijzing.
Fluvius behoudt zich het recht voor in elke fase van de werken die aanleiding kunnen geven tot uitbetaling
van de REG-premie alsook na de voltooiing van de werken, om de situatie ter plaatse te inspecteren. Indien
de uitvoering van de werken niet overeenstemt met de beschrijving in de aanvraag, behoudt Fluvius zich het
recht voor om de uitbetaalde premie terug te vorderen.

�2

De Gemeente

De Gemeente wil onder dezelfde voorwaarden en conform de procedure van Fluvius zoals beschreven onder
artikel 3.1, een Aanvullende premie toekennen voor de REG-acties die opgenomen zijn in Bijlage 1 bij de
Overeenkomst.

4 Aanvullende premies
4,1

Overdracht gegevens

Tijdens de aanvraagprocedure zoals beschreven in artikel 3.1 zal Fluvius de toestemming vragen van de
Aanvrager voor de overdracht van zijn gegevens aan de Gemeente in het kader van het toekennen en
uitbetalen van de aanvullende premie. Fluvius zal de Gemeente een lijst overmaken met onderstaande
gegevens van de Begunstigden van een REG-premie die hun expliciete toestemming hebben gegeven.
Fluvius bezorgt maandelijks (voor de lSde van de maand) een lijst aan de Gemeente met volgende gegevens
per Begunstigde:
•

Type premie

•

Contactgegevens Begunstigde (naam, adres, telefoonnummer)

•

Adres waar de renovatiewerken uitgevoerd zijn

1 Besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2019 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid.
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•

Rekeningnummer waarop het premiebedrag is gestort

•

Premiebedrag dat werd uitbetaald door Fluvius

•

Datum uitbetaling

•

Gegevens m.b.t. de REG-premie zoals de geïsoleerde oppervlakte, Rd-waarde isolatie, enz.

In Bijlage 1 van de Overeenkomst bepaalt de Gemeente welke gegevens m.b.t. de REG-premie ze wil
ontvangen voor de uitbetaling van de Aanvullende premie. Indien bepaalde gegevens niet beschikbaar zijn,
zal Fluvius dit melden aan de Gemeente.
Fluvius bezorgt de lijst aan de in Bijlage 2 vermelde contactpersonen.
De overdracht van gegevens door Fluvius aan de Gemeente gebeurt kosteloos.

.û ·:;

Bepaling/bf•rekening prernif'

Na ontvangst van de gegevens staat de Gemeente in voor de toekenning en uitbetaling van de Aanvullende
premie aan de Begunstigde.

4.3

Verwerking van gegevens.

De gegevens die Fluvius ter beschikking stelt aan de Gemeente zoals beschreven in artikel 4.1.1 van de
Overeenkomst bevatten ook persoonsgegevens. Overeenkomstig het Decreet elektronische bestuurlijke
gegevensverkeer2 zullen Partijen een protocol afsluiten voorafgaand aan de overdracht van gegevens.

t\fspraken g_ rkhtHjnen
Partijen komen overeen dat de Gemeente via verschillende kanalen zal communiceren over de REG-premies
van de DNB's en de Aanvullende premies.
De gemeente bezorgt Fluvius gegevens waarnaar Fluvius de Aanvragers kan doorverwijzen voor bijkomende
informatie over de Aanvullende premies.
Eventuele wijzigingen van de vastgelegde REG-acties waarvoor de Gemeente een Aanvullende premie wil
toekennen in de loop van het actiejaar zullen slechts van toepassing worden na afstemming tussen Partijen.
Fluvius zal de wijzigingen implementeren binnen een maximale termijn van twee maanden nadat de
Gemeente haar de wijzigingen heeft doorgegeven. Eventuele wijzigingen worden vastgelegd in een nieuwe
Bijlage 1 die de oude zal vervangen.
Jaarlijks neemt Fluvius contact op met de Gemeente met de vraag om een evaluatie te maken van het
lopende actiejaar, om vast te leggen welke premies voor het volgende actiejaar in aanmerking zullen komen
en om eventuele gezamenlijke communicatie af te spreken of bijkomende contractuele afspraken te maken.

2 Decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer.
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Ingang ·-duur�-, c_;;dnde
De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur en treedt in werking op datum ondertekening.
De Overeenkomst kan te allen tijde opgezegd worden door beide Partijen door middel van een aangetekende
brief mits het respecteren van een opzegtermijn van twee maanden.
Indien de Gemeente het reglement betreffende de toekenning van Aanvullende premies intrekt, dient ze
Fluvius hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. De Overeenkomst wordt van rechtswege beëindigd op de
datum waarop het reglement ingetrokken wordt door de Gemeente.

7
De Gemeente vrijwaart Fluvius voor alle aanspraken van derden, daaronder begrepen de Aanvragers en
Begunstigden, die jegens Fluvius gesteld worden wegens een aan de Gemeente toe te rekenen schending
van de geldende wettelijke bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Zonder afbreuk te doen aan de voorgaande paragraaf, zijn Partijen jegens elkaar slechts aansprakelijk voor
de rechtstreekse materiële schade die veroorzaakt wordt door een aantoonbare fout in hun hoofde. In geen
geval zijn Partijen jegens elkaar aansprakelijk voor immateriële schade.

Deze overeenkomst is onderworpen aan en moet geïnterpreteerd worden volgens het Belgische recht.

De Partijen komen overeen om alle geschillen die zich tussen hen kunnen voordoen tijdens de uitvoering van
de Overeenkomst, proberen op te lossen via een minnelijke regeling. leder geschil dat niet kan worden
opgelost door de gemachtigden van de Partijen, wordt daarom eerst voorgelegd aan het algemeen
management van de Partijen, op schriftelijk verzoek van de meest gerede Partij. Binnen twintig dagen na
ontvangst van een bericht waarin een dergelijke bijeenkomst wordt gevraagd, komt het algemeen
management van de partijen bijeen om de zaak in der minne te regelen.
In het geval een bepaling van de kaderovereenkomst of bijzondere overeenkomst(en) nietig of onwettig
verklaard wordt, of indien een Partij een bepaling niet toepast wegens een vermeende onwettigheid, zullen
de Partijen overleggen om met eerbied voor de geest en het bestaande evenwicht van de huidige
kaderovereenkomst of bijzondere overeenkomst(en) de betrokken bepaling door een nieuwe bepaling te
vervangen of een nieuwe regeling te treffen die een gelijkaardig praktisch gevolg beoogt.
Het feit dat een Partij de naleving van een bepaling van deze overeenkomst niet heeft geëist, kan niet worden
geïnterpreteerd als een verzaking aan deze of aan elke andere bepaling.
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Opgemaakt in tweevoud te .........Merelbeke.................................................. op ..12....../.11......./....2020........... .

Voor de Gemeente

Voor Fluvius

Dirk Schreurs
Afdelingshoofd Klantenservice

Davy Bielen
Diensthoofd REG-beleid en Premies
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Bijlage 1 - Afspraken actiejaar 20.�
Het actiejaar start op 1 januari en loopt tot en met 31 december van hetzelfde jaar.

Premies voor actiejaar 20 ..W
De Gemeente vult hieronder aan welke Aanvullende premie ze wil toekennen bovenop de REG-premie toegekend door Fluvius.
De gegevens m.b.t. de REG-premie die vereist zijn voor de toekenning van de Aanvullende premie worden vermeld en toegelicht bij de omschrijving. De
Gemeente moet bij elk type premie ook aangeven welke voorwaarden en beperkingen van toepassing zijn.
Onderstaande lijst is onderhevig aan wijzigingen opgelegd door de Vlaamse Regering.
Omschrijving premie toegekend door de Gemeente
Beperkingen per dossier:
Type premie
(inclusief de benodigde premie specifieke gegevens)

Dak- of zoldervloerisolatie

□

Buitenmuurisolatie

D

Beglazing

�

Vloer- of kelderisolatie

D

Warmtepomp

D

Warmtepompboiler

D

Zonneboiler

D

E-peil

D

Ventilatiesysteem

D

Condensatieketel

ISt'

Totaalrenovatiebonus

D

(voor beschermde klanten)

- Maximum bedrag
- Min/ max oppervlakte
- Enkel voor beschermde klanten?

- ...
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Bijlage 2 - Contactpersonen
Fluvius bezorgt de maandelijkse lijst met gegevens van de Begunstigden van REG-premies aan onderstaande
contactpersoon of -personen.
Onderstaande contactpersonen kunnen ook aangesproken door Fluvius in verband met de uitvoering van de
overeenkomst.

Voornaam
Naam
Functie
Telefoonnummer/ GSM
E-mailadres*

\--UeK-E

ou'ev'><

-\---\ U \ S \/EST i HG S f\ Hi:;1EN P\ ç:\ R_

as<à 1 �s. 2 :i.�'L

��cli�l�

Voornaam
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Naam
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Functie
Telefoonnummer/ GSM
E-mailadres*
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Voornaam
Naam
Functie
Telefoonnummer/ GSM
E-mailadres*

*Het e-mailadres dient uniek en persoonsgebonden te zijn.
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Finale versie
PROTOCOL VOOR DE ELEKTRONISCHE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN FLUVIUS CVBA
NAAR STAD WERVIK
Voor het toekennen van een aanvullende premie in het kader van rationeel energiegebruik
Dit protocol wordt gesloten conform artikel 8, §1, van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het
elektronische bestuurlijke gegevensverkeer.

TUSSEN
FLUVIUS CVBA, vertegenwoordigd door Dirk Schreurs
ingeschreven in het KBO met nummer 0477 .445.84 waarvan de administratieve zetel zich bevindt te
9090 Melle, Brusselsesteenweg 199.
hierna: FLUVIUS;

EN

Y�....� / � _ CA..
�e.· � � ���
ingeschreven in het KBO met nummer ............. wfa�n de administra1:ieve zetel zich bevindt te .
STAD WERVIK vertegenwoordigd door ...

0'2.0'"'t ��3 3,.1

hierna: "STAD WERVIK";

.-..ft.·.,.. s::l,�-8�'-\Q\,J�
� - \-1 00• �r--.

FLUVIUS en STAD WERVIK worden hieronder ook wel afzonderlijk aangeduid als een "partij" of
gezamenlijk als de "partijen";

NA TE HEBBEN UITEENGEZET

A.

FLUVIUS is een Vlaamse distributienetbeheerder met een openbare dienstverplichting ter
bevordering van het REG die betrekking hebben op (onder andere) de toekenning van REG
premies in het kader van jaarlijks goedgekeurde REG-actieplannen.

B.

De STAD WERVIK wenst bovenop de REG-premies uitbetaald door FLUVIUS aanvullende
premies toe te kennen aan de aanvragers die op haar grondgebied wonen. De toekenning van
de aanvullende premie wordt geregeld in een door de Gemeente opgesteld reglement.

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 FLUVIUS heeft op 17/11/2020 advies met
betrekking tot een ontwerp van dit protocol gegeven.

G.

De functionaris voor gegevensbescherming van STAD WERVIK heeft op'22.f).O/'U::il0. advies
met betrekking tot een ontwerp van dit protocol gegeven.

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:
1

Finale versie

Artikel 1: Onderwerp
In dit protocol worden de voorwaarden en modaliteiten van de elektronische mededeling van de
persoonsgegevens zoals omschreven in artikel 3 door FLUVIUS aan STAD WERVIK uiteengezet.

Artikel 2: Rechtvaardigingsgronden van zowel de mededeling als de inzameling van
de persoonsgegevens
FLUVIUS heeft de opgevraagde gegevens oorspronkelijk verzameld voor het verstrekken van REG
premies met het oog op rationeel energieverbruik en dit op grond van titel VI van het Energiebesluit.
Voor de beoogde gegevensverwerking, met name het doorgeven van de gegevens van de aanvrager
aan de STAD WERVIK, wordt steeds verzekerd dat van de aanvrager de vrijelijke en expliciete
toestemming werd verkregen.
STAD WERVIK zal de opgevraagde gegevens vervolgens verwerken met oog op het uitbetalen van de
aanvullende gemeentelijke premie zoals bepaald in het desbetreffende gemeentelijk reglement.
Het doeleinde van de verdere verwerking van deze persoonsgegevens door STAD WERVIK is
verenigbaar met de doeleinden waarvoor FLUVIUS de gegevens oorspronkelijk heeft verzameld, gezien
zowel FLUVIUS als STAD WERVIK de persoonsgegevens verwerken met oog op het uitbetalen van een
premie in het kader van rationeel energieverbruik.

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.
De gegevens worden meegedeeld op basis van het Rijksregisternummer.

Gegeven 1

Contactgegevens begunstigde (naam, adres, ... )

Verantwoording

Contactgegevens zijn nodig om het juiste dossier te identificeren.

proportionaliteit
Gegeven 2

Type premie, premiebedrag dat werd uitbetaald door FLUVIUS, de
datum waarop en de premie-specifieke gegevens

Verantwoording

Noodzakelijk

proportionaliteit

premievoorwaarden is voldaan.

om

te

kunnen

controleren

of

aan

de

2
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Inzage verkrijgen in het soort energetische of ecologische
verbouwing van de premie-aanvragers
Gegeven 3

Financiële gegevens (rekeningnummer waarop het premiebedrag
is gestart)

Verantwoording

Om de premie op het correcte rekeningnummer te kunnen

proportionaliteit

uitbetalen.

Gegeven 4

Rijksregisternummer

Verantwoording

FLUVIUS is gemachtigd om de aanvrager op een unieke wijze te

proportionaliteit

kunnen identificeren. Communicatie van deze identificatie is nodig
om de eventuele aanvullende premie aan de juiste persoon te
kunnen toekennen.

De meegedeelde gegevens zullen door STAD WERVIK bewaard worden voor een periode van 10 jaar.
Deze bewaartermijn kan worden verantwoord gezien deze termijn gemeenrechtelijk is bepaald als
verjaartermijn van persoonlijke rechtsvorderingen.

Artikel 4: De categorieën van ontvangers en derden die mogelijks de gegevens
eveneens verkrijgen
STAD WERVIK zal de meegedeelde persoonsgegevens in het kader van de in artikel 2 vooropgestelde
finaliteiten kunnen meedelen aan volgende categorie(ën) van ontvangers:
Volgende diensten van STAD WERVIK zullen toegang hebben tot de gevraagde
persoonsgegevens:
o Dienst duurzaamheid en wonen
o Dienst financiën
Enkel personen die omwille van hun functieprofiel deze informatie nodig hebben voor de
uitvoering van hun werk, krijgen toegang tot de informatie.
Daarnaast kunnen de gevraagde gegevens worden medegedeeld aan of ingezien door:
o Niet van toepassing
Elke eventuele mededeling van de persoonsgegevens door STAD WERVIK aan een derde moet
voorafgaandelijk aan FLUVIUS 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.

Artikel 5. Periodiciteit van de mededeling en de duur van de mededeling
· De persoonsgegevens zullen maandelijks, voor de 15 de van de maand worden bezorgd aan STAD
WERVIK

3
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De mededeling van de persoonsgegevens gebeurt VOOR ONBEPAALDE DUUR omdat de mededeling
van de persoonsgegevens zal plaatsvinden voor zolang er sprake is van een
samenwerkingsovereenkomst tussen FLUVIUS en de STAD WERVIK en de STAD WERVIK beschikt over
een gemeentelijk reglement op basis waarvan de aanvullende premie zal worden toegekend.

Artikel 6: Beveiligingsmaatregelen
Volgende maatregelen worden getroffen ter beveiliging van de mededeling van de persoonsgegevens,
vermeld in artikel 2:

-

De dataoverdracht gebeurt door middel van een beveiligde SharePoint omgeving opgezet voor
de mededeling van de persoonsgegevens van FLUVIUS naar STAD WERVIK
STAD WERVIK bewaart de ontvangen persoonsgegevens op hun eigen SharePoint site en
gebruikt de ontvangen persoonsgegevens enkel intern.
De medewerkers van FLUVIUS en STAD WERVIK zijn gebonden door het beroepsgeheim voor
de gegevens die hun ter kennis zijn gekomen op grond van hun functie.
Partijen hebben de nodige maatregelen getroffen ter beperking van de toegang tot de
Sharepoint omgeving via dewelke de persoonsgegevens worden gedeeld.
Partijen doen een behoorlijke legging van de gegevensstromen die toelaat om gegevens op te
slaan inzake:
• De entiteiten die afnemer zijn van de gegevens
• De tijdstippen waarop gegevens werden opgevraagd
• De frequentie waarmee gegevens werden opgevraagd
• De hoeveelheden van gegevens
• Inzake de specifieke aanvragen:
o De referentie van het dossier waarvoor de gegevens worden opgevraagd
o Een gecodeerde verwijzing naar de ambtenaar die de gegevens heeft
opgevraagd
o De archivering van de vraagstelling van de opvragende entiteit en de
opgevraagde gegevens of documenten in hetzelfde voorkomen zoals deze ook
door
de
opvragende
entiteit
verkregen
werden.

STAD WERVIK treft ten minste volgende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen ter
beveiliging van de ontvangen persoonsgegevens bij verdere verwerking: -
antivirus software
firewall
back-ups
veilige wachtwoorden
beperking van toegang tot gegevens door autorisatie en authenticatie
richtlijnen over het verwerken van persoonsgegevens
privacy-bewustzijn.
STAD WERVIK moet kunnen aantonen dat de in dit artikel opgesomde maatregelen werden getroffen.
Op eenvoudig verzoek van FLUVIUS moet STAD WERVIK hiervan aan Fluvius het bewijs overmaken.
In het geval STAD WERVIK voor de verwerking van persoonsgegevens die het voorwerp zijn van
voorliggend protocol, beroep doet op een verwerker (of meerdere verwerkers), doet de STAD WERVIK
uitsluitend beroep op verwerkers die afdoende garanties met betrekking tot het toepassen van
4
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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. STAD WERVIK 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
FLUVIUS bezorgt STAD WERVIK de overeengekomen gegevens die beschikbaar zijn gesteld in de
premie-aanvragen.
Zodra STAD WERVIK 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 FLUVIUS die na onderzoek binnen
redelijke termijn van de voornoemde vaststellingen de gepaste maatregelen binnen redelijke termijn
treft en STAD WERVIK daarvan vervolgens op de hoogte brengt.

Artikel 8: Sanctie bii niet-naleving
Onverminderd haar recht om een schadevergoeding te vorderen en in afwijking van artikel 5, 2 ° , kan
FLUVIUS dit protocol middels eenvoudige kennisgeving en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling
eenzijdig beëindigen indien STAD WERVIK 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.
STAD WERVIK brengt FLUVIUS 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
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Voor het toepasselijk recht en de regeling omtrent de beslechting van geschillen kan worden verwezen
naar de bepalingen die hieromtrent werden opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst tussen
FLUVIUS en de STAD WERVIK

Artikel 11: Inwerkingtreding en opzegging
Dit protocol treedt in werking vanaf ondertekening.
Partijen kunnen dit protocol schriftelijk opzeggen door middel van een aangetekende brief mits
inachtneming van een opzegtermijn van 2 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 Merelbeke, op ..12..../11....../.....2020....... , in evenveel exemplaren als dat er partijen zijn.

Namens Fluvius:

Namens STAD WERVIK

Dirk Schreurs
Afdelingshoofd Klantenservice

Davy Bielen
Diensthoofd REG-beleid en Premies
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