PROTOCOLAKKOORD VOOR GEGEVENSUITWISSELING TUSSEN HET
FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR NUCLEAIRE CONTROLE EN VINÇOTTE
TUSSEN:
(1)

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, met zetel te Markiesstraat 1, bus 6A, 1000
Brussel, kbo-nr. 0254.487.220
Hierbij geldig vertegenwoordigd door: de heer Frank Hardeman, Directeur-generaal
Hierna genoemd: “het Agentschap”;

(2)

Vinçotte NV, met zetel te 1800 Vilvoorde, Jan Olieslagerslaan 35, kbo-nr. 0462.513.222,
Hierbij geldig vertegenwoordigd door: de heer Jos Windey, Chief Operations Officer
Hierna genoemd: “Vinçotte”;

Hierna elk afzonderlijk een “Partij” genoemd en gezamenlijk de “Partijen”.
WORDT HET VOLGENDE UITEENGEZET:
A.

Overwegende dat overeenkomstig artikel 29bis, § 1 van de wet van 15 april 1994 betreffende
de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen
voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
(hierna genoemd: “de FANC-wet”), “instellingen voor fysische controle worden erkend door het
Agentschap (…)” en dat overeenkomstig § 2, lid 1 “de Koning de voorwaarden [bepaalt] en de
nadere regels volgens dewelke de in paragraaf 1 bedoelde erkenning wordt verleend, geschorst,
opgeheven of ingetrokken.”

B.

Overwegende dat overeenkomstig artikel 29 § 2 en § 3 van de FANC-wet “de Koning de aard van
de opdrachten van fysische controle waarvoor de tussenkomst van een krachtens artikel 30
erkende deskundige vereist is [bepaalt]” en dat “voor sommige handelingen met een beperkt
veiligheidsrisico die door de Koning worden bepaald, de vergunninghouder, onder zijn
verantwoordelijkheid, de uitvoering van de in § 2 bedoelde opdrachten voor fysische controle,
[kan] toevertrouwen aan een deskundige van een instelling voor fysische controle, die daartoe
krachtens artikel 29bis is erkend.”

C.

Overwegende dat het artikel 23 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen
reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het
gevaar van de ioniserende stralingen het voormelde artikel 29 § 2 van de FANC-wet uitvoert.

D.

Overwegende dat het artikel 74 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen
reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het
gevaar van de ioniserende stralingen het voormelde artikel 29bis van de FANC-wet uitvoert.
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E.

Overwegende dat het Agentschap in de beslissing van 1 november 2019 Vinçotte als instelling
voor fysische controle erkent.

F.

Overwegende dat de samenwerking tussen Partijen kan betekenen dat er persoonsgegevens
worden uitgewisseld tussen het Agentschap en Vinçotte;

G.

Overwegende dat het Agentschap, wanneer zij op basis van artikel 6.1. c) en e), van de
Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad
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 (hierna genoemd: “de AVG”) persoonsgegevens doorgeeft of er toegang toe
verleent aan enig andere overheid of privéorgaan, voor elke type van verwerking deze doorgifte
dient te formaliseren aan de hand van een protocol dat tot stand komt tussen de initiële
verwerkingsverantwoordelijke en de verwerkingsverantwoordelijke ontvanger van de gegevens,
overeenkomstig artikel 20, §1 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van
natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna
genoemd: “de Kaderwet”);

H.

Overwegende dat Partijen met voorliggende overeenkomst voormelde uitwisseling van
persoonsgegevens wil formaliseren;

I.

Overwegende dat dit protocolakkoord (hierna naar verwezen als “het Protocolakkoord”) tot
stand kwam na gezamenlijk overleg tussen het Agentschap en Vinçotte.
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WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:
ARTIKEL 1. TOEPASSINGSGEBIED EN DEFINITIES
1.1. Dit Protocolakkoord is van toepassing op de toegang verlening, de mededeling en doorgifte van
persoonsgegevens tussen het Agentschap en Vinçotte in het kader van de activiteiten vermeld
in Artikel 4 van dit Protocolakkoord.
1.2. Voor de toepassing van dit Protocolakkoord zijn de definities van de AVG en de Kaderwet van
toepassing.
ARTIKEL 2. IDENTIFICATIE VAN DE FEDERALE OVERHEIDSINSTANTIE DIE OF HET FEDERAAL
OPENBAAR ORGAAN DAT TOEGANG VERLEENT TOT DE PERSOONSGEGEVENS OF
PERSOONSGEGEVENS DOORGEEFT
2.1.

De persoonsgegevens worden doorgegeven en ontvangen door het Federaal Agentschap voor
Nucleaire Controle, met zetel te Markiesstraat 1 bus 6A, 1000 Brussel.

2.2.

De persoonsgegevens worden doorgegeven en ontvangen door Vinçotte NV, met zetel te Jan
Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde.

ARTIKEL 3. IDENTIFICATIE VAN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKEN
Het Agentschap en Vinçotte treden elk op als aparte verantwoordelijken voor de verwerking van
persoonsgegevens in het kader van dit Protocolakkoord.
ARTIKEL 4. DOELEINDEN WAARVOOR DE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOORGEGEVEN
4.1.

De toegang verlening, mededeling en doorgifte van persoonsgegevens tussen Partijen zullen
enkel plaatsvinden voor de doeleinden omschreven als volgt in dit Protocolakkoord.

4.2.

Activiteit

1

Rapportage
controlebezoek
/
Inspectieverslag
en

Categorieën van
persoonsgegevens

Doeleinden/
Proportionaliteit

- Identificatiegegevens van de
auteur van het rapport (het
Agentschap)

Uitgewisseld
tussen
Partijen om te voldoen aan
de wettelijke opdrachten,
met name uitwisseling
tussen beide partijen van
identificatiegegevens
zodat Vinçotte de fysische
controles
van
de
installaties
overeenkomstig artikel 23
van het genoemde KB van
20 juli 2001 kan uitvoeren

identificatiegegevens
van
de
exploitant, indien het gaat om een
natuurlijke persoon, en
het
personeel van de exploitant. Met
“exploitant” wordt bedoeld de
natuurlijke of rechtspersoon die
verantwoordelijk is voor de
inrichting onderhevig aan de
vergunnings- of aangifteplicht

Bewaartermijn

zie
Referentie
archieven 2021 C3.

tabel

1

overeenkomstig de bepalingen die
voortvloeien uit artikel 17 (cfr.
artikel 1 FANC-wet),

en de vereiste rapporten
kan opstellen

- identificatiegegevens van het
personeel van het Agentschap

2

Vergunningen
en erkenningen
van natuurlijke
personen

3

Fysieke
inventaris van
installaties

Identificatiegegevens van de
natuurlijke personen die over een
vergunning of erkenning
beschikken met toepassing van de
relevante regelgeving inzake
ioniserende stralingen

Uitgewisseld tussen
Partijen om te voldoen
aan de wettelijke
opdrachten, met name
uitwisseling tussen beide
partijen van
identificatiegegevens
zodat Vinçotte de fysische
controles van de
installaties
overeenkomstig artikel 23
van het genoemde KB van
20 juli 2001 kan uitvoeren
en de vereiste rapporten
kan opstellen

Gegevens m.b.t. de personen die
de controles uitvoeren

Uitgewisseld tussen
Partijen om te voldoen
aan de wettelijke
opdrachten.

zie
Referentie
archieven 2021 C2.

tabel

Zie
Referentie
archieven 2021 C2.

tabel

ARTIKEL 5. WETTELIJKE GRONDSLAG VOOR DOORGIFTEN
De toegang verlening, mededeling en doorgifte van persoonsgegevens door het Agentschap en
Vinçotte in het kader van de activiteiten vermeld in Artikel 4 van dit Protocolakkoord is
noodzakelijk om haar wettelijke opdracht uit te voeren zoals bepaald in de FANC-wet, in het
bijzonder de artikelen 29 en 29bis, en de uitvoeringsbesluiten ervan, in het bijzonder artikel 23
van het genoemde KB van 20 juli 2001.
ARTIKEL 6. GENOMEN MAATREGELEN INZAKE DOORGIFTE
6.1.

De Partijen zullen de beginselen inzake de verwerking van persoonsgegevens naleven. In het
bijzonder zal de toegang verlening, de mededeling en doorgifte van persoonsgegevens
proportioneel zijn, namelijk in overeenstemming met het principe van minimale
gegevensverwerking.

6.2.

Ingeval van een inbreuk in verband met persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 4.12 AVG zal
de functionaris voor gegevensbescherming van de Partij verantwoordelijk voor de inbreuk, deze
inbreuk melden overeenkomstig artikel 33 AVG bij de Gegevensbeschermingsautoriteit en
overeenkomstig artikel 34 AVG bij de betrokkene. De Partij verantwoordelijk voor de inbreuk zal
de functionaris voor gegevensbescherming van de andere Partij onverwijld informeren.

6.3.

Desgevallend zullen de Partijen samenwerken om maatregelen te nemen om de gevolgen van
de inbreuk te beperken of om toekomstige inbreuken te voorkomen.
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ARTIKEL 7. RECHTEN VAN DE BETROKKENE EN BEPERKINGEN
7.1.

De betrokkenen kunnen hun rechten met betrekking tot de toegang verlening, mededeling en
doorgifte van hun persoonsgegevens uitoefenen door de betrokken functionaris voor
gegevensbescherming te contacteren zoals vermeld in Artikel 11 van dit Protocolakkoord.

7.2.

Indien de functionaris voor gegevensbescherming van de ene Partij een verzoek van een
betrokkene ontvangt en dit verzoek bedoeld is voor de functionaris voor gegevensbescherming
van de andere Partij, dan zal die functionaris voor gegevensbescherming de betrokkene hiervan
inlichten en de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming van de andere
Partij aan de betrokkene verstrekken.

ARTIKEL 8. PERIODICITEIT VAN DE DOORGIFTE
De mededeling en doorgifte van persoonsgegevens tussen Partijen vindt op geregelde
tijdstippen plaats, zoals vereist voor de doeleinden omschreven in Artikel 4 van dit
Protocolakkoord.
ARTIKEL 9. DUUR VAN HET PROTOCOLAKKOORD
Dit Protocolakkoord wordt gesloten voor een bepaalde duur, met name zolang Vinçotte erkend
is als erkende instelling voor fysische controle.
ARTIKEL 10. PUBLICATIE VAN HET PROTOCOLAKKOORD
Dit Protocolakkoord wordt bekend gemaakt op de website van de Partijen overeenkomstig
artikel 20, §3 van de Kaderwet.
ARTIKEL 11. ADVIES EN CONTACTGEGEVENS VAN FUNCTIONARISSEN VOOR
GEGEVENSBESCHERMING
11.1. Dit Protocolakkoord werd afgesloten na de adviezen van de betrokken functionarissen voor
gegevensbescherming van het Agentschap en Vinçotte. Hun adviezen worden toegevoegd in
respectievelijk Bijlage 1 en Bijlage 2.
11.2. De contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming van het Agentschap zijn:
•

Per post: [Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) t.a.v. DPO,
Markiesstraat 1 bus 6A, 1000 Brussel]

•

Per e-mail: [dataprotection@fanc.fgov.be]

11.3. De contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming van Vinçotte zijn:
•

Per post: [Vinçotte t.a.v. GDPR team, Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde]

•

Per e-mail: gdpr@vincotte.be
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ARTIKEL 12. SANCTIES BIJ NIET-NALEVING
12.1. Elke Partij is verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake
de verwerking van persoonsgegevens.
ARTIKEL 13. ADRESWIJZIGINGEN
Partijen komen overeen dat adreswijzigingen kunnen worden doorgegeven per aangetekende post
mits het in achtnemen van een termijn van 14 dagen voorafgaand aan de officiële adreswijziging.
ARTIKEL 14. SLOTBEPALINGEN
Dit Protocolakkoord wordt driejaarlijks geëvalueerd. De bepalingen van dit Protocolakkoord
kunnen herzien worden op verzoek van elke Partij.
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HANDTEKENINGEN
Deze overeenkomst is opgesteld in zoveel exemplaren als er Partijen zijn.
Elke Partij verklaart een origineel exemplaar te hebben ontvangen.
Dit Protocolakkoord is van toepassing vanaf de datum waarop de laatste Partij het Protocolakkoord
ondertekent.
VOOR HET AGENTSCHAP

VOOR VINÇOTTE

Naam:

Frank Hardeman

Naam:

Functie:

Directeur-generaal

Functie:

Datum:

2022-02-24

Datum:

Plaats:

Brussel

Plaats:

Handtekening:

Digitally signed by
Frank
Frank Hardeman
Hardeman (Signature)
Date: 2022.02.24
(Signature) 19:27:05 +01'00'

Handtekening:
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BIJLAGE 1. ADVIES FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING VAN HET AGENTSCHAP
Datum: 02/02/2022
Advies:
De functionaris voor gegevensbescherming van het Agentschap heeft geen opmerkingen op de inhoud
van dit Protocolakkoord voor gegevensuitwisseling tussen het Agentschap en Vinçotte.
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BIJLAGE 2. ADVIES FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING VAN VINÇOTTE
Datum: 16/02/2022
Advies:
De functionaris voor gegevensbescherming van Vinçotte heeft geen opmerkingen op de inhoud van
dit Protocolakkoord voor gegevensuitwisseling tussen het Agentschap en Vinçotte.
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BIJLAGE 3. BEWAARTERMIJNEN EN REFERENTIETABEL C2-C3
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