Addendum bij het protocol van 28 april 2020 betreffende de mededeling van
persoonsgegevens overeenkomstig art. 8 § 1 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende
het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer
Tussen :
Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA), de dienst van de hoofdstatisticus bij het Departement
Kanselarij & Buitenlandse Zaken, met adres Havenlaan 88 bus 100, 1000 Brussel,
vertegenwoordigd door de leidend ambtenaar Julie Bynens, Secretaris-generaal
Hierna : “VSA”

En
Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB), met adres Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel,
vertegenwoordigd door de leidend ambtenaar Jeroen Windey, Administrateur-generaal
Hierna “ABB”

NA TE HEBBEN UITEENGEZET

•

Dat VSA en ABB een protocol in het kader van de mededeling van persoonsgegevens
overeenkomstig art. 8 § 1 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische
bestuurlijke gegevensverkeer zijn aangegaan, gedateerd 28 april 2020, welk schriftelijk is
vastgelegd.
Dit protocol betreft de mededeling van het gepseudonimiseerd surveydatabestand voor
de opmaak van de gemeente- en stadsmonitor in het kader van de realisatie en
publicatie van de gemeente- en stadsmonitor (hierna “GSM”), bestaande uit meer dan
200 omgevingsindicatoren die maatschappelijke ontwikkelingen beschrijven in de 300
Vlaamse steden en gemeenten. De indicatoren worden onder meer opgebouwd op basis
van een grootschalige survey bij een representatief staal van de inwoners van de
Vlaamse steden en gemeenten. De beide monitoren reiken datareeksen aan over diverse
thema’s die lokale besturen gebruiken bij de opmaak en opvolging van het
meerjarenplan.
Dit protocol voorziet specifiek dat VSA de surveybestanden van de verwerkerveldwerkbureau, aangesteld door ABB, ontvangt in haar rol als derde vertrouwenspartij
(Trusted Third Party/TTP), met als doel pseudonimisering van de weerhouden data. Na
een aantal controles levert VSA dan een gepseudonimiseerd surveydatabestand af aan
ABB.
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Het protocol voorziet verder onder deel 2 Beginsel: Doelbinding (p.5) :
“Het komt VSA niet toe eigen (statistische) bewerkingen uit te voeren op de data van het
Rijksregister, noch op het surveydatabestand gemeentemonitor, het surveydatabestand
stadsmonitor of het (gepseudonimiseerd) surveydatabestand. Het is VSA aldus niet
toegestaan om een andere verwerking op de persoonsgegevens uit te voeren dan deze
die in dit protocol en de verwerkingsovereenkomst tussen gezamenlijke
verwerkingsverantwoordelijken ABB en VSA en de verwerker-veldwerkbureau zijn
opgenomen.”
•

Dat bij machtiging d.d. 11 juli 2019, met beslissing nummer 031/2019 van de Dienst
Toegang Rijksregister van het Ministerie van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, aan VSA
op verzoek van ABB betreffende toegang tot en mededeling van gegevens uit het
Rijksregister, om onderzoek te kunnen uitvoeren (naar het beleid van Vlaamse
gemeenten en steden, om tevredenheid, gedragingen en participatie van de inwoners in
kaart te kunnen brengen), machtiging is verleend om in de hoedanigheid van derde
vertrouwenspartij oftewel “Trusted Third Party (TTP)”, toegang tot welbepaalde
persoonsgegevens te verkrijgen, deze te versleutelen en volgens specificatie en verdere
afspraken mee te delen.

•

Dat partijen vervolgens één of meer aanvullende en/of afwijkende voorwaarden zijn
overeengekomen en dat het Ministerie van Veiligheid en Binnenlandse Zaken bijkomend
akkoord heeft gegeven t.a.v. de aanvullende en/of afwijkende voorwaarden.
Zo is er onder meer overeengekomen dat het Departement Omgeving (hierna “dOMG”)
van de Vlaamse Overheid, met adres Koning Albert II laan 20 bus 20, 1000 Brussel, het
instrument van de GSM zal verrijken met een bijkomende indicator, met name
geografische indeling (waarvan er 6 categorieën zijn, met name stedelijk, randstedelijk,
landelijk, kernen, linten en verspreide bebouwing). dOMG koppelt deze indicator aan alle
adressen in het beschikbare Centraal Referentieadressenbestand (hierna “CRAB”). Het
CRAB is de authentieke bron voor adressen in Vlaanderen. Dit bestand, inclusief de
indicator zal vervolgens aan VSA worden bezorgd, die het moet koppelen met het
surveydatabestand (waarin de link met de persoonsgegevens en dus adresgegevens van
het steekproefbestand van het Rijksregister nog steeds aanwezig is). Na deze koppeling
en vooraleer het aangevuld surveydatabestand over te dragen aan ABB, zal VSA alle
adresgegevens wissen zodat enkel de gepseudonimiseerde surveydata aan ABB
overgedragen worden, inclusief de indicator geografische indeling.
Op grond hiervan zal tussen ABB en dOMG bijgevolg ook een protocol voor de
elektronische mededeling van persoonsgegevens van dOMG naar ABB worden
aangegaan.

•

Dat partijen het wenselijk achten om deze nadere afspraken schriftelijk vast te leggen in
dit addendum.
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•

Dat de functionaris voor gegevensbescherming van de Vlaamse Statistische Autoriteit op
24 februari 2021 advies heeft gegeven met betrekking tot dit addendum.

•

Dat de functionaris voor gegevensbescherming van ABB op 23 februari 2021
advies heeft gegeven met betrekking tot dit addendum.

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT :

Artikel 1: Doelbinding van de oorspronkelijke verwerking van persoonsgegevens
De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats in het kader van de uitvoering van het
protocol van 28 april 2020 tussen VSA en ABB in het kader van de coördinatie-opdracht die
aan ABB overeenkomstig artikel 4 BVR 28 oktober 2005 werd toegekend, met als doel de
opmaak van de GSM, opdat een samenhangend beleid inzake de lokale besturen en het
stedenbeleid verzekerd kan worden.
De grondslag van deze verwerking is de “vervulling van een taak van algemeen belang of van
een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de
verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen” ingevolge artikel 6, 1, e), AVG.

Artikel 2: De Beschrijving van de verdere verwerking van de persoonsgegevens en van de
aard en het doel van de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de doorgifte aan
dOMG
-

-

-

Met ingang van 24 februari 2021 zal dOMG alle adressen van het beschikbare CRAB,
inclusief de indicator, aan VSA bezorgen opdat VSA die gegevens kan koppelen met
het surveydatabestand (waarin de link met de persoonsgegevens en dus
adresgegevens van het steekproefbestand van het Rijksregister nog steeds aanwezig
is). Na deze koppeling en vooraleer het aangevuld surveydatabestand over te dragen
aan ABB, zal VSA alle adresgegevens wissen zodat enkel de gepseudonimiseerde
surveydata aan ABB overgedragen worden, inclusief de indicator geografische
indeling.
De verdere verwerking door dOMG en bijgevolg het koppelen door VSA met het
surveydatabestand geschiedt in het kader van wetenschappelijk of historisch
onderzoek of statistische doeleinden.
De verwerking voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische
doeleinden wordt niet als onverenigbaar met de oorspronkelijke doeleinden
beschouwd, op voorwaarde dat de onderzoeker de regels volgt zoals beschreven in
artikel 89, 1, AVG (artikel 5, 1, b), AVG).
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Artikel 3: De categorieën van persoonsgegevens VSA zal verwerken
Het CRAB bestaande uit:
-

identificatiegegevens, m.n. adres.

Aan het CRAB werd door dOMG de indicator geografische indeling toegevoegd. Deze is
opgesplitst in 6 categorieën: stedelijk, randstedelijk, landelijk, kernen, linten en verspreide
bebouwing.

Artikel 4:
Dit addendum zal aan het geldende protocol d.d. 28 april 2020 worden gehecht en maakt –
na ondertekening – onlosmakelijk onderdeel uit van het protocol.

Artikel 5:
De overige bepalingen, zoals opgenomen in het geldende protocol d.d. 28 april 2020, blijven
onverkort van toepassing.

Artikel 6: Inwerkingtreding en beëindiging
De overeenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening door alle betrokken
partijen.
Ze eindigt op het moment dat het onderliggend protocol van rechtswege eindigt of wanneer
op basis van het onderliggend protocol geen rechtsgrond meer bestaat voor dit addendum.

Opgemaakt te Brussel op 23 februari 2021, in evenveel exemplaren als er partijen zijn.

Voor de Vlaamse Statistische Autoriteit

Julie Bynens
(Authenticatio
n)

Digitaal ondertekend
door Julie Bynens
(Authentication)
Datum: 2021.02.26
16:05:31 +01'00'

Voor het Agentschap Binnenlands Bestuur

Jeroen
Windey
(Signature)

Digitaal ondertekend
door Jeroen Windey
(Signature)
Datum: 2021.02.25
22:42:28 +01'00'

Julie Bynens

Jeroen Windey

Secretaris-generaal

Administrateur-generaal
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