
 

 

PROTOCOL VOOR DE ELEKTRONISCHE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN STAD KORTRIJK 

NAAR PZ VLAS IN HET KADER VAN HET DOORGEVEN VAN PERSOONSGEGEVENS CONFORM ARTIKEL 

34/1 VAN HET DECREET VAN 21 NOVEMBER 2003 BETREFFENDE HET PREVENTIEVE 

GEZONDHEIDSBELEID 

 

 
 
 
TUSSEN ENERZIJDS 
 
Stad Kortrijk,waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Grote Markt 54 te 8500 Kortrijk, ingeschreven 

in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer BE 0207.494.678 en hier 

vertegenwoordigd door mevrouw Ruth Vandenberghe, burgemeester en Mevrouw Nathalie Desmet, 
algemeen directeur;  
 

met als functionaris voor de gegevensbescherming (DPO):  

Nick Vandommele | Grote Markt 54 | B-8500 Kortrijk | +32 (0)473 86 26 19 | nick.vandommele@kortrijk.be 

 

 

EN ANDERZIJDS 
 
de politiezone VLAS (Kortrijk, Kuurne, Lendelede), een vennootschap naar Belgisch recht (naamloze 

vennootschap), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Minister De Taeyelaan 9, B-8500 Kortrijk, 

ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer BE 0267.360.011 en hier 

vertegenwoordigd door de heer Filip Devriendt in zijn hoedanigheid van Korpschef; 
 

met als functionaris voor de gegevensbescherming (DPO):  

Piet De Vulder | Minister De Taeyelaan 9 | B-8500 Kortrijk | +32 (0)56 29 24 54 | +32 (0)478 52 10 02 

| piet.devulder@police.belgium.eu | pz.vlas.informatieveiligheid@police.belgium.eu 

 

 

samen de “PARTIJEN” of afzonderlijk de “PARTIJ” te noemen en waarbij volgende wordt overeenkomen:. 

 

 

 

1. Inleidende bepalingen 
 

1.1. ADVIES VAN DE FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING (DPO). 
 

- De DPO van de Stad Kortrijk heeft een ‘positief’ advies uitgebracht op 18-01-2021. 

- De DPO van de politiezone Vlas heeft een ‘positief’ advies uitgebracht op XXX. 

 

De afgeleverde adviezen maken deel uit van de opdracht tot documentering van de DPO en zijn aanwezig in de 

eigen organisatie. 

 

 

 

2. Algemene bepalingen 
 
2.1. VOORWERP VAN HET PROTOCOL 
 

Dit Protocol heeft als voorwerp het doorgeven van de onder 2.7 opgelijste categorieën van persoonsgegevens 

in het kader van de onder 2.6 vermelde doeleinden.  

 



2.2. DEFINITIES 
 

Overeenkomstig artikel 4 van de 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 intrekking van Richtlijn 95/46/EG 

(AVG) wordt in het kader van dit Protocol verstaan onder: 

 

• “Regelgeving inzake gegevensbescherming”: alle toepasselijke Europese, niet – Europese en nationale 

regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, zoals ook nader gespecifieerd onder 

2.3 Toepasselijk recht’. 

• “Protocol”: huidig Protocol, inclusief alle bijlagen, addenda en wijzigingen. 

• “Partijen”: de betrokken partijen zoals hiervoor beschreven.  
• "Persoonsgegevens": alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als 

identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, 

met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een 

online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, 

genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. 

• “Verwerkingsverantwoordelijke": een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een 

dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de 

verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Wanneer de doeleinden van en de middelen voor deze 

verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht zijn vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de 

verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen. 

• “Verwerker”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander 

orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. 

• "Derde": een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, 

niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die 

onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de 

persoonsgegevens te verwerken. 

• "Verwerking": een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een 

geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, 

vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, 

verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren 

of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. 

 

Voor de toepassing van huidig Protocol hebben alle andere gebruikte termen met een hoofdletter dezelfde 

betekenis als gedefinieerd in Artikel 4 AVG. 

 

 

2.3. TOEPASSELIJK RECHT 

 
Huidig Protocol is opgesteld in het kader van de vigerende regelgeving inzake gegevensbescherming e.a., met 

name: 

 

• De 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 intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene 

Verordening Gegevensbescherming). (Hierna: AVG). 

• De Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de 

bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door 

bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van 

strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en 

tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad. 



• Artikels 271 en 332 van de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen 

met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, B.S. 5 september 2018. 

• Artikel 8, §1, van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer. 

• Artikel 34/1 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid. 

• Artikel 2 van het besluit Vlaamse Regering 8 januari 2021 tot uitvoering van artikel 34/1, tweede lid, en 

artikel 47/1 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot 

wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 tot uitvoering van het decreet van 29 

mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19. 

• Artikels 143 en 154 van de Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt;  

 

Van toepassing is ook het andere in België tot stand gekomen en eventueel nog tot stand te komen recht en 

desgevallend komend Unierecht inzake de verwerking van gegevens van natuurlijke personen. 

 

PARTIJEN engageren zich het toepasselijk recht na te leven. 

 

 

2.4. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE 
 

In het kader van de in dit Protocol bedoelde gegevensdoorgifte treden de politiezone Vlas en de Stad Kortrijk 

op als afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijken, namelijk als organen die respectievelijk de doeleinden en 

de middelen van de verwerking van de desbetreffende persoonsgegevens bepalen.  

 

In het kader van de uitvoering van dit Protocol zijn de Verwerkingsverantwoordelijken in de zin van de 

algemene verordening gegevensbescherming: 

• Filip Devriendt, Korpschef (politiezone Vlas). 

• Ruth Vandenberghe, Burgemeester (Stad Kortrijk). 

 

Elke PARTIJ behoudt zijn respectievelijke verwerkingsverantwoordelijkheid overeenkomstig de toepasselijke 

regelgeving en de eventuele van toepassing zijnde bijzondere of sectorale regelgeving. 

 

 

2.5. RECHTMATIGHEID 
 

De meldingsplicht van COVID-19 vindt zijn rechtsgrond in het decreet van 21 november 2003. Artikel 6, §1, van 

het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het 

Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, 

betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde gefedereerde 

entiteiten of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele 

 
1 Artikel 27 GBW: « Deze titel is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door de bevoegde overheden met het oog op de voorkoming, het 

onderzoek, de opsporing of de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, met inbegrip van de bescherming tegen en de voorkoming 

van gevaren voor de openbare veiligheid ».  
2 Artikel 33 GBW : « De verwerking is rechtmatig indien :  

1° ze noodzakelijk is voor de uitvoering van een opdracht uitgevoerd door een overheid bevoegd voor de in Artikel 27, bedoelde doeleinden ; en 2° ze gebaseerd 

is op een wettelijke of reglementaire verplichting.   

§2. De wettelijke of reglementaire verplichting regelt ten minste de categorieën van persoonsgegevens die verwerkt moeten worden en de doeleinden van de 

verwerking ».  
3 Artikel 14 WPA : « Bij het vervullen van hun opdrachten van bestuurlijke politie, zien (de politiediensten) toe op de handhaving van de openbare orde met 

inbegrip van de naleving van de politiewetten en -verordeningen, de voorkoming van misdrijven en de bescherming van personen en goederen. 

Zij verlenen tevens bijstand aan eenieder die in gevaar verkeert. 

Daartoe zorgen zij voor een algemeen toezicht en voor controles op de plaatsen waartoe zij wettelijk toegang hebben, bezorgen zij het verslag van hun 

opdrachten en de inlichtingen die zij naar aanleiding van die opdrachten hebben ingewonnen aan de bevoegde overheden, voeren zij maatregelen van 

bestuurlijke politie uit, treffen zij materiële maatregelen van bestuurlijke politie waarvoor zij bevoegd zijn en onderhouden zij contact met elkaar, (alsmede met 

de bevoegde overheidsdiensten) ». 
4 Artikel 15 WPA : « Bij het vervullen van hun opdrachten van gerechtelijke politie, hebben (de politiediensten) als taak :  

  1° de misdaden, de wanbedrijven en de overtredingen op te sporen, de bewijzen ervan te verzamelen, daarvan kennis te geven aan de bevoegde overheden, de 

daders ervan te vatten, [te arresteren] en ter beschikking te stellen van de bevoegde overheid, op de wijze en in de vormen bepaald door de wet; 

  2° de personen in wier [vrijheidsbeneming] door de wet wordt voorzien, op te sporen, te vatten, [te arresteren] en ter beschikking te stellen van de bevoegde 

overheden; 

  3° de voorwerpen waarvan de inbeslagneming voorgeschreven is, op te sporen, in beslag te nemen en ter beschikking te stellen van de bevoegde overheden; 

  4° het verslag van hun opdrachten en de inlichtingen die zij naar aanleiding ervan hebben ingewonnen aan de bevoegde overheden te bezorgen. 

 [Dit artikel is eveneens van toepassing op de inbreuken op de reglementen betreffende de politie over het wegverkeer die bestraft worden met administratieve 

sancties.] ». 



teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 

besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano (hierna het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 

2020 te noemen) stelt dat de persoonsgegevens met betrekking tot de meldingsplicht in afwijking van de 

regelgeving van de deelstaten in gegevensbank I komen. 

 

De gezondheidsinspectiediensten van de deelstaten hebben in het kader van het tegengaan van de uitbreiding 

van schadelijke effecten die veroorzaakt zijn door het coronavirus COVID-19 de mogelijkheid om maatregelen, 

zoals een tijdelijke afzondering, op te leggen aan de betrokken personen. Het gebruik van de gegevens voor het 

uitvoeren en het handhaven van die maatregelen is geregeld met het doeleinde, vermeld in artikel 3, §3, van 

het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020. Op grond van artikel 34/1 van het decreet van 21 november 

2003 kunnen de gezondheidsinspectiediensten de gegevens in het kader van de handhaving van die 

maatregelen ook aan de gemeenten bezorgen. 

 

Met het oog op de controle op en  handhaving van de maatregelen bepaald in het voormelde decreet, worden 

de gegevens gedeeld met de gemeente. 

 

 

De gegevensverwerking door Stad Kortrijk is gebaseerd op: 

 

• Deze verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de 

verwerkingsverantwoordelijke rust (artikel 6, lid 1, c AVG); 

• Deze verwerking is noodzakelijk voor doeleinden van preventieve of arbeidsgeneeskunde, voor de 

beoordeling van de arbeidsgeschiktheid van de werknemer, medische diagnosen, het verstrekken van 

gezondheidszorg of sociale diensten of behandelingen dan wel het beheren van gezondheidszorgstelsels 

en -diensten of sociale stelsels en diensten (artikel 9, lid 2, h AVG); 

• Deze verwerking is noodzakelijk om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid, 

zoals bescherming tegen ernstige grensoverschrijdende gevaren voor de gezondheid of het waarborgen 

van hoge normen inzake kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg en van geneesmiddelen of 

medische hulpmiddelen (artikel 9, lid 2, i AVG). 

 

 

2.6. DOELEINDEN MET HET OOG OP DE DOORGIFTE VAN DE PERSOONSGEGEVENS 
 

Stad Kortrijk kan de meegedeelde persoonsgegevens in het kader van de hieronder vermelde finaliteiten 

meedelen aan de diensten, waaronder de lokale politiezone, die belast worden met de controle op en 

handhaving van de maatregel. 

 

• Voor de controle op en de handhaving van de maatregelen bepaald in artikel 47/1 van het decreet van 21 

november 2003, zoals verder geconcretiseerd in het besluit Vlaamse Regering 8 januari 2021 tot uitvoering 

van artikel 34/1, tweede lid, en artikel 47/1 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het 

preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 

tot uitvoering van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het 

contactonderzoek in het kader van COVID-19. Deze handhaving bestaat uit de mogelijkheid om een 

proces-verbaal op te stellen met het oog op het opleggen van de in artikel 79 van het decreet van 21 

november 2003 bepaalde strafsancties.  

• Overeenkomstig artikel 135, § 2 Nieuwe Gemeentewet hebben de gemeenten tot taak het voorzien, ten 

behoeve van de inwoners, in een goede politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de 

veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen. Meer bepaald wordt aan 

de gemeente toevertrouwd: 

o het nemen van passende maatregelen om rampen en plagen, zoals brand, epidemieën en epizoötieën 

te voorkomen en het verstrekken van de nodige hulp om ze te doen ophouden (artikel 135, §2, lid 2, 

5° Nieuwe Gemeentewet); 

o het nemen van de nodige maatregelen, inclusief politieverordeningen, voor het tegengaan van alle 

vormen van openbare overlast (artikel 135, §2, lid 2, 7° Nieuwe Gemeentewet); 

 



Een eerste contact tot sensibilisering en controle i.v.m. de verplichte quarantaine kan opgenomen worden door 

de gemeentelijke handhavingsdiensten, waarbij er kan overgegaan worden tot handhaving/sanctionering 

wanneer tijdens de controle wordt vastgesteld dat: 

• de personen niet kunnen worden bereikt op het adres waarop zij feitelijk in quarantaine moeten 

verblijven; 

• de personen zich wetens en willens niet houden aan de verplichte quarantainemaatregelen. 

  

Vervolgens kan er een gegevensuitwisseling volgen met de lokale politiediensten door middel van het 

beschikbaar stellen van een beperkte lijst van personen met verder vermelde gegevens. 

 

De politiediensten kunnen overgaan tot het opstellen van een proces-verbaal, op basis van de eigen 

vaststellingen of de vaststellingen van een beëdigd vaststellingsambtenaar met oog op het opleggen van een 

sanctie.  

• Het proces-verbaal wordt opgesteld op basis van het niet naleven van artikel 47/1 van het 

preventiedecreet. 

• Onverminderd de toepassing van de in het Strafwetboek gestelde straffen, wordt de niet naleving van de 

quarantaineverplichting gestraft met een geldboete van 26 tot 500 euro en met een gevangenisstraf van 

acht dagen tot zes maanden of met een van deze straffen alleen (artikel 79 preventiedecreet). 

• Wat het optreden van de politiediensten betreft, moet daarnaast ook verwezen worden naar de bindende 

rondzendbrief van het College van procureurs-generaal van 17 juni 2020: deze omzendbrief bepaalt de 

strafrechtelijke richtlijnen: voor de opsporing en vervolging van inbreuken op het ministerieel besluit van 

23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te 

beperken, zoals gewijzigd door de ministeriële besluiten van 24 maart 2020 en 3 april 2020. 

 

 

2.7. CATEGORIEËN VAN DOORGEGEVEN PERSOONSGEGEVENS EN HUN FORMAAT 

 
Volgende categorieën van persoonsgegevens zullen worden doorgegeven: 

 
Gegeven 1 
het concrete gegeven dat wordt 

meegedeeld. Als er veel gegevens 

zijn, kunnen ze in clusters worden 

vermeld. 

 

• de voor- en achternaam; 

• het adres van de plaats waar de persoon in tijdelijke afzondering gaat; 

• de termijn van de tijdelijke afzondering. 

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 

Deze persoonsgegevens zijn toereikend, ter zake dienend en niet 

overmatig uitgaande van de vooropgestelde doeleinden, m.n. de 

controle op en handhaving van de maatregelen betreffende tijdelijke 

afzondering zoals vermeld in artikel 47/1 van het decreet van 21 

november 2003 en zoals verder geconcretiseerd in het besluit Vlaamse 

Regering 8 januari 2021 tot uitvoering van artikel 34/1, tweede lid, en 

artikel 47/1 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het 

preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van het besluit van de 

Vlaamse Regering van 12 juni 2020 tot uitvoering van het decreet van 29 

mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek 

in het kader van COVID-19.  

 

 
  



2.8. TERMIJN VOOR BEWARING VAN DE GEGEVENS EN VERANTWOORDING VAN DE NOODZAAK VAN DIE 
TERMIJN 

 

Artikel 34/1 van het decreet van 21 november 2003 voorziet dat de meegedeelde gegevens door Stad Kortrijk 

uiterlijk tot het einde van de maatregel, bepaald in artikel 47/1 van hetzelfde decreet bewaard kunnen worden. 

De termijnen van tijdelijke afzondering worden geconcretiseerd in het besluit Vlaamse Regering 8 januari 2021 

tot uitvoering van artikel 34/1, tweede lid, en artikel 47/1 van het decreet van 21 november 2003 betreffende 

het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 

tot uitvoering van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek 

in het kader van COVID-19. 

 

Deze bewaartermijn kan worden verantwoord gezien het gevaar dat de personen die in een hoogrisicogebied 

zijn geweest en anderen met een verhoogd risico kunnen vormen voor de volksgezondheid. Zowel voor 

personen die in een hoogrisicogebied zijn geweest, als voor andere personen die een verhoogd risico op 

COVID-19 hebben, wordt de termijn van de tijdelijke afzondering ingekort als blijkt dat ze geen gevaar vormen 

voor de volksgezondheid. 

 

Deze vigerende termijnen gelden ook voor PZ Vlas in geval van doorgifte van de gegevens in kwestie. 

 

 

2.9. MODALITEITEN INZAKE DE DOORGIFTE VAN DE GEGEVENS 
 

De gegevens zullen onder digitale en beveligde (wachtwoord) vorm worden doorgegeven. 

 

Elke overmaking van bedoelde gegevens vanuit Stad Kortrijk zal maximaal worden beschermd en beveiligd 

tegen elke ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen elk mogelijks onopzettelijk verlies, 

vernietiging of beschadiging. 

 

De digitale overmaking van de gegevens zal exclusief gebeuren door middel van e-mail aan volgend ‘single 
point of contact’ (SPOC): xxx@police.belgium.eu 

 

 

2.10. PERIODICITEIT VAN DE GEGEVENSDOORGIFTE 
 

De persoonsgegevens zullen casusgewijs en dus onregelmatig worden meegedeeld omdat de 

persoonsgegevens van een persoon als vermeld in artikel 47/1, §1, eerste lid, §2, eerste lid, en §3, eerste lid 

van het decreet van 21 november 2003, slechts met de gemeente worden gedeeld met het oog op de controle 

op en handhaving van de maatregelen, vermeld in artikel 47/1, door de burgemeester van de 

hoofdverblijfplaats of een andere gepaste plaats waar die persoon in tijdelijke afzondering. 

 

De mededeling blijft geldig zolang het protocol blijft bestaan. 

 

 

2.11. CATEGORIEËN VAN ONTVANGERS - DOORGEVERS 
 

Onder de ontvangers en doorgevers van de persoonsgegevens binnen de politiezone Vlas worden, in het licht 

van het proportionaliteitsprincipe en de doeleinden waarvoor de gegevens worden doorgegeven, de leden van 

het operationeel kader, dan wel het administratief en logistiek kader en zoals bedoeld in artikel 117 en 118 van 

de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 

niveaus, begrepen. 

 

De ontvangers en doorgevers van de persoonsgegevens binnen de Stad Kortrijk (Preventiedienst) betreffen, in 

het licht van het proportionaliteitsprincipe en de doeleinden waarvoor de gegevens worden doorgegeven, de 

diensten van de Burgemeester van de Stad Kortrijk. 

 

 

2.12. BEVEILIGING 



 

PARTIJEN verbinden zich ertoe technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen voor de 

bescherming van de meegedeelde gegevens tegen elke ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, elk verlies 

of elke wijziging van de persoonsgegevens, alsook voor het vermijden of verkleinen van het risico op inbreuken, 

tegen accidenteel verlies of diefstal van gegevens, tegen wijzigingen, tegen ongeoorloofde toegang of misbruik 

en elk ander onrechtmatig gebruik van de persoonsgegevens.  

  

Met de ondertekening van dit Protocol beogen PARTIJEN dat de netwerken waarmee de bij de verwerking van 

persoonsgegevens betrokken voorzieningen in verbinding staan, de vertrouwelijkheid en de integriteit van die 

persoonsgegevens waarborgen. 

 

 

2.13. INBREUKEN OP DE BEVEILIGING 
 

In het geval van een inbreuk op de beveiliging verbinden de PARTIJEN er zich toe om de andere PARTIJ hiervan 

onmiddellijk te verwittigen. 

 

PARTIJEN verlenen elkaar de nodige medewerking om elkaar in staat te stellen hun verplichtingen ten aanzien 

van hun respectievelijke toezichthoudende autoriteiten inzake gegevensbescherming mogelijk te maken. 

 

PARTIJEN nemen onmiddellijk alle nodige maatregelen om de (mogelijke) schade te beperken, een verdere 

inbreuk te voorkomen of een herhaling van de inbreuk te verhinderen. Bovendien geven zij de andere PARTIJ, 

alsook de bevoegde toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbescherming, met prioriteit voldoende 

informatie om deze toe te laten hun eventuele verplichtingen ten aanzien van betrokkene wiens 

persoonsgegevens bij de inbreuk betrokken zijn, na te komen. 

 

 

2.14. VERTROUWELIJKHEID 
 

PZ Vlas 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 als noodzakelijk en volgens de van toepassing zijnde wettelijke 

bepalingen. 

 

De personeelsleden van PZ Vlas hebben, in het kader van hun opdracht, toegang tot deze gegevens  en  zijn 

gebonden door het beroepsgeheim met betrekking tot de informatie die zij zouden hebben kunnen ontvangen 

en of doorgeven krachtens dit Protocol. 

 

PZ Vlas verbindt zich ertoe om 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.  

 

Alle informatie waarvan PZ Vlas in het kader van dit Protocol kennis krijgt, alle documenten die aan PZ Vlas 

toevertrouwd worden, zijn strikt vertrouwelijk. 

 

PZ Vlas verbindt zich ertoe om de doorgegeven informatie niet te kopiëren, noch gebruik ervan te maken op 

eender welke drager, behalve voor de uitvoering van de gemachtigde doeleinden. 

 

 

2.15. REGISTER VAN VERWERKINGSACTIVITEITEN 
 

PARTIJEN dienen overeenkomstig het toepasselijke recht elk melding te maken van de door hen uitgevoerde 

gegevensverwerkingsactiviteiten in het daartoe bestemde eigen register van verwerkingsactiviteiten. 

 



2.16. WETTELIJKE BEPERKINGEN VAN TOEPASSING OP DE RECHTEN VAN DE BETROKKENEN 
 

De gegevensverwerking(en) uitgevoerd door de overheidsinstantie of private organisatie die de gegevens 

ontvangt, naar aanleiding van de gegevensdoorgifte bedoeld in dit Protocol, maakt in toepassing van artikel 23 

van de AVG het voorwerp uit van wettelijke beperkingen die van toepassing zijn op de rechten van de 

betrokkenen en het principe van transparantie van de verwerking. 

 

De rechten van betrokkene(n) en het principe van transparantie, zoals voorzien in de artikelen 12 tot en met 

22, inclusief artikel 34 van de AVG zijn overeenkomstig artikel 14 van de Gegevensbeschermingswet dd 30 juli 

2018 gelimiteerd en zijn bijgevolg niet van toepassing op de verwerkingen van gegevens die rechtstreeks of 

onrechtstreeks afkomstig zijn van de politiediensten. 

 

 

2.17. WIJZIGING EN EVALUATIE VAN HET PROTOCOL 
 

Indien één van de PARTIJEN een wijziging van huidig Protocol wenst of in de gevallen dit vereist is door nieuwe 

wetgeving of technische vooruitgang, kan er op elk moment een addendum  worden opgemaakt.   

 

Na ondertekening ervan door PARTIJEN wordt het aan huidig Protocol toegevoegd en maakt het er integraal 

deel van uit. Wijzigingen en aanvullingen aan dit Protocol behoeven de instemming van alle PARTIJEN. 

 

 

2.18. AANVANG EN DUUR VAN HET PROTOCOL 
 

Huidig Protocol vangt aan op de datum van de ondertekening ervan en wordt gesloten voor een onbepaalde 

duur. 

 

 

2.19. BEEINDIGING VAN HET PROTOCOL AANVANG 
 
Elke PARTIJ kan huidig Protocol beëindigen door de andere PARTIJ via een aangetekend schrijven op de hoogte 

te brengen. Er wordt een opzegtermijn van één (1) maand vastgelegd. 

 

Elke PARTIJ behoudt zich het recht om bij elk vastgesteld misbruik of enige vorm van dysfunctie die 

rechtstreeks of onrechtstreeks kan gerelateerd worden aan het niet nakomen van de afspraken zoals vervat in 

huidig Protocol, de aangegane overeenkomst met de betrokken PARTNER éénzijdig en onmiddellijk stop te 

zetten.  

 

De geheimhoudingsplicht blijft ook na beëindiging van huidig Protocol voortbestaan. 

 

 

 

3. Slotbepalingen 
 

3.1. BEVOEGDE RECHTBANKEN 
 
Huidig Protocol wordt geregeld door het Belgische recht. Bij gebrek aan akkoord tussen de partijen en 

onverminderd andere wettelijke of regelgevende bepalingen, zijn uitsluitend de burgerlijke rechtscolleges van 

de plaats van de maatschappelijke zetel van de overheidsinstantie die de in dit Protocol bedoelde gegevens 

doorgestuurd heeft, bevoegd om het geschil te beslechten. 

 

Indien één van de clausules van dit Protocol deels of geheel nietig zouden verklaard worden, blijven alle andere 

bepalingen niettemin van toepassing.  

 
 

3.2. PUBLICATIE PROTOCOL 



 
Huidig Protocol kan door PARTIJEN overeenkomstig Artikel 20.3° GBW op initiatief openbaar worden gemaakt 

op de eigen website.5 
 
 

Gedaan te Kortrijk op 18 januari 2021 in evenveel exemplaren als er PARTIJEN zijn, waarbij elke PARTIJ 

verklaart haar exemplaar te hebben ontvangen. 

 

 

 

 

VOOR DE POLITIEZONE VLAS VOOR DE STAD KORTRIJK (PREVENTIEDIENST) 

  

Filip Devriendt Ruth Vandenberghe 

Hoedanigheid Hoedanigheid 

Korpschef Burgemeester 

Handtekening Handtekening 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Nathalie Desmet 

 Hoedanigheid 

 Algemeen directeur 

 Handtekening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Voor de politiezone Vlas wordt dienaangaande verwezen naar Titel II - Artikel 42 GBW waarbij wordt uitgegaan van het feit 
dat de doorgifte van de gegevens een verwerking betreft van politionele informatie. 


