Protocol voor de elektronische mededeling van de locaties met verhoogd risico op PFASverontreiniging van OVAM naar DOV in het kader van de actieve openbaarmaking van milieuinformatie
18 februari 2022

Dit protocol wordt gesloten conform artikel 8, §1, van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het
elektronische bestuurlijke gegevensverkeer.

TUSSEN,

Het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Openbare Vlaamse
Afvalstoffenmaatschappij met maatschappelijke zetel gelegen te Stationsstraat 110, 2800 Mechelen
en met ondernemingsnummer 0842.399.963, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer
Danny Wille, Adjunct-directeur-generaal ,
ENERZIJDS

EN

Het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid, geregistreerd bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder het nummer 0316.380.841 en vestigingsnummer 2.199.335.339, met kantoren
gevestigd aan de Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, en vertegenwoordigd door Peter
Cabus, Secretaris-Generaal,
hierna: “DEPARTEMENT OMGEVING”;
Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid, geregistreerd bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0316.380.841, met kantoren gevestigd aan
de Koning Albert II-laan 20 bus 2, 1000 Brussel, en vertegenwoordigd door Filip Boelaert, SecretarisGeneraal;
hierna: “DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN”;
De Vlaamse Milieumaatschappij met maatschappelijke zetel gelegen te Dr. De Moorstraat 24-26,
9300 Aalst en ingeschreven in het KBO met nummer 0887.290.276, hierbij rechtsgeldig
vertegenwoordigd door Bernard De Potter, Administrateur-Generaal;
hierna: “VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ”;
die optreden als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken zoals bepaald in de
samenwerkingsovereenkomst in het kader van DOV afgesloten tussen Departement Omgeving,
Departement Mobiliteit en Openbare Werken en de Vlaamse Milieumaatschappij op 3 juli 2006

ANDERZIJDS
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NA TE HEBBEN UITEENGEZET

A.

De gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken Departement Omgeving, Departement
Mobiliteit en Openbare Werken en de Vlaamse Milieumaatschappij hebben een
Samenwerkingsprotocol Databank Ondergrond Vlaanderen afgesloten op 3 juli 2006.

B.

De Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV) vormt onder het samenwerkingsprotocol d.d.
3 juli 2006 tussen de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken Departement Omgeving,
Departement Mobiliteit en Openbare Werken en de Vlaamse Milieumaatschappij een geheel
van data en toepassingen die betrekking hebben op de (deel)domeinen geologie,
geotechniek, hydrogeologie en grondwatervergunningen, die op een gestructureerde en
geïntegreerde manier ten behoeve van het optimaal gebruik van de gegevens zijn
samengebracht.

C.

De gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken Departement Omgeving, Departement
Mobiliteit en Openbare Werken en de Vlaamse Milieumaatschappij onderkennen he
groeipotentieel van de DOV zowel qua aantal partners alsook qua informatiedoelgroepen
en engageren zich tot het operationeel houden, continu optimaliseren en doelgericht
uitbreiden van de DOV.

D.

De DOV zal met onderhavig protocol data-uitwisseling PFAS uitgebreid worden met
gegevens, die in het bezit zijn gesteld van de OVAM in het kader van het beheer van het
Grondeninformatieregister, over de bodemkwaliteit in het kader van de huidige PFASproblematiek.

E.

De overheden hebben een actieve informatieplicht wanneer ze over milieu-informatie
beschikken waaruit een onmiddellijke bedreiging van de gezondheid van de mens of het
milieu blijkt. Naast deze actieve informatieplicht, hebben overheden ook de mogelijkheid
om informatie waaruit geen onmiddellijke bedreiging van de gezondheid van de mens of
het milieu blijkt, actief openbaar te maken. Overheden moeten immers actief
communiceren telkens dit nuttig, belangrijk of noodzakelijk is, en rekening houdend met
zorgvuldigheidsbeginsel alsook met het recht op een gezond leefmilieu.

F.

De OVAM zal aan de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken van de DOV locaties met
een verhoogd risico op PFAS-verontreiniging mededelen. Deze locaties zullen naar de
burger toe ontsloten worden via een geografische kaart.

G.

In het kader van de PFAS-problematiek werd naar aanleiding van het eerste tussentijdse
rapport van de opdrachthouder een voorstel gedaan om “alle beschikbare data” te
ontsluiten via de PFAS-verkenner, een uitbreiding van het DOV-platform. De PFASverkenner is er enerzijds op gericht data uit te wisselen tussen betrokken entiteiten, en
anderzijds op het gebruiksvriendelijk toegankelijk maken van de data voor het brede
publiek. De aanlevering van data naar dit uitwisselings- en publicatieplatform kan
stapsgewijs gebeuren, met voorrang aan die gegevens die een grote publieke impact
hebben.

H.

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
2

de elektronische mededeling van persoonsgegevens. Dat protocol wordt bekendgemaakt
op de website van beide partijen.
I.

De functionaris voor gegevensbescherming van de OVAM heeft op 02/03/2022 advies met
betrekking tot een ontwerp van dit protocol gegeven en is per e-mail bereikbaar op
dpo@ovam.be.

J.

De functionaris voor gegevensbescherming van Departement Omgeving heeft op
02/03/2022 advies met betrekking tot een ontwerp van dit protocol gegeven en is per email bereikbaar dpo@omgevingvlaanderen.be.

K.

De functionaris voor gegevensbescherming van Departement Mobiliteit en Openbare
Werken heeft op 09/03/2022 advies met betrekking tot een ontwerp van dit protocol
gegeven en is per e-mail bereikbaar op privacy.departement@mow.vlaanderen.be.

L.

De functionaris voor gegevensbescherming van de Vlaamse Milieumaatschappij heeft op
28/02/2022 advies met betrekking tot een ontwerp van dit protocol gegeven en is per email bereikbaar op informatieveiligheid@vmm.be.

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:

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

Artikel 2: Rechtvaardigingsgronden van zowel de verzameling als de mededeling
van de persoonsgegevens
Voor wat betreft de oorspronkelijke inzameling van de persoonsgegevens: de mededelende partij
heeft deze gegevens verzameld op grond van art. 6, 1ste lid, e) AVG, met name de verwerking is
noodzakelijk voor 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 OVAM is toegewezen.
OVAM beschermt de bodemkwaliteit in Vlaanderen door deze te controleren, verontreinigingen te
voorkomen en bodemsaneringen ambtshalve te doen uitvoeren. Deze taken vloeien voort uit de
bepalingen van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de
bodembescherming (verder “Bodemdecreet van 27 oktober 2006 genoemd”) en het besluit van de
Vlaamse Regering van 14 december 2007 houdende de vaststelling van het Vlaams Reglement
betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (verder “VLAREBO” genoemd). Daarnaast
beheert de OVAM overeenkomstig art. 5 van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006, het
grondeninformatieregister waarin ze gegevens over gronden opneemt die haar in het kader van
dat decreet of het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten worden bezorgd. In
dat kader dient te OVAM, overeenkomstig art. 13 van het Vlarebo, ondermeer te beschikken over:
- de ligging van de grond en
- informatie over de grond afkomstig uit de gemeentelijke inventaris of relevante gegevens met
betrekking tot de bodemkwaliteit, vastgesteld door de partijen vermeld in art 13,3°, c) van het
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Vlarebo. De ontvangende partijen (de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken van de DOV)
verwerken de persoonsgegevens op grond van art. 6, 1ste lid, e) AVG, met name de vervulling van
een taak van algemeen belang. OVAM deelt de oorspronkelijke verzamelde gegevens inzake de
locaties met een verhoogd risico op PFAS-verontreiniging mee aan de gezamenlijke
verwerkingsverantwoordelijken van de DOV. De DOV zal deze locaties inzichtelijk maken naar de
burger toe via een geografische kaart.

En voor volgende doeleinden:
-

Het informeren van eigenaars, terreingebruikers en burgers; en
De publicatie van bestuursdocumenten die informatie bevat over emissies in het milieu,
waarvoor op basis van de artikel II.36, §2 van het Bestuursdecreet een actieve openbaarheid
van bestuur geldt.

De doeleinden van de verdere verwerking van deze persoonsgegevens door de gezamenlijke
verwerkingsverantwoordelijken van de DOV zijn niet onverenigbaar met de doeleinden waarvoor
OVAM de gegevens oorspronkelijk heeft verzameld.

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.

Gegeven 1

Locaties met een verhoogd risico op PFAS-verontreiniging:
-

Contour (kadastraal niveau);

-

Met bijbehorende kleurenschaal (geeft de risicostatus
weer van de PFAS-verontreiniging);

-

Onderzoek plaatsgevonden of niet, behandelingsstatus;

-

Soort

locatie

(brandweerkazerne,

oefenlocatie

blusschuim, PFAS via brandincident, gebruik van PFAS in
de productie, andere);
-

Metingen (de bekomen analysewaarden van de PFASverontreinigingen op x/y-coördinaten);

-

Niet-technische samenvattingen (algemene besluit over
de bevindingen geschreven op niveau van de nietprofessioneel).

Verantwoording

De overheden hebben een actieve informatieplicht wanneer ze

proportionaliteit

over milieu-informatie beschikken waaruit een onmiddellijke
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bedreiging van de gezondheid van de mens of het milieu blijkt.
Naast deze actieve informatieplicht, hebben overheden ook de
mogelijkheid om informatie waaruit geen onmiddellijke
bedreiging van de gezondheid van de mens of het milieu blijkt,
actief openbaar te maken. Bovenvermelde gegevens zijn
noodzakelijk om de burger/overheidsinstanties/deskundigen te
informeren over de locaties met een verhoogd risico op PFASverontreiniging.

Er geldt geen beperking op de bewaartijd van de persoonsgegevens gelet op het feit dat de
persoonsgegevens publiek worden gemaakt.

Artikel 4: De categorieën van ontvangers en derden die mogelijks de gegevens
eveneens verkrijgen
De volgende dienst zal de gegevens initieel ontvangen met het oog op de publicatie van de
gegevens:
o

dOMG: het DOV-team binnen de afdeling Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO).

Artikel 5. Periodiciteit van de mededeling en de duur van de mededeling
In een eerste fase zal de uitwisseling op maandelijkse basis plaatsvinden en worden de technische
bestanden overgemaakt via geëncrypteerde e-mail. Op termijn wordt permanente toegang
verleend via webservices.

Artikel 6: Beveiligingsmaatregelen
De ontvangende partijen treffen volgende maatregelen ter beveiliging van de mededeling van de
persoonsgegevens, vermeld in artikel 2:
o
o

o
o

o

dOMG heeft een functionaris voor gegevensbescherming conform artikel 37, 38 en 39 van
Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016.
dOMG beschikt over een actueel veiligheidsbeleid gebaseerd op de ISO norm 270027 en
heeft op basis hiervan een informatiebeveiligingsmanagementsysteem uitgebouwd met
een jaarplan en rapportering.
DMOW heeft een functionaris voor gegevensbescherming conform artikel 37, 38 en 39 van
Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016.
DMOW beschikt over een actueel veiligheidsbeleid gebaseerd op de ISO norm 27002 en heeft
op basis hiervan een informatiebeveiligingsmanagementsysteem uitgebouwd met een
jaarplan en rapportering.
VMM heeft een functionaris voor gegevensbescherming conform artikel 37, 38 en 39 van
Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016.
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o

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

Daarnaast werden ook volgende specifieke maatregelen in het kader van de gegevensmededeling
getroffen:
•
•

OVAM heeft een functionaris voor gegevensbescherming conform artikel 37, 38 en 39 van
Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016.
OVAM beschikt over een actueel veiligheidsbeleid gebaseerd op de ISO norm 27002 en heeft
op basis hiervan een informatiebeveiligingsmanagementsysteem uitgebouwd met een
jaarplan en rapportering.

In het geval de ontvangende partijen voor de verwerking van persoonsgegevens die het voorwerp
zijn van voorliggend protocol, beroep doet op een verwerker (of meerdere verwerkers), doen de
ontvangende partijen 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 ontvangende partijen sluiten
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
Zodra de ontvangende partijen 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 de aanleveraar die na onderzoek binnen 1 jaar van de voornoemde vaststellingen de gepaste
maatregelen treft en de ontvangende partijen daarvan vervolgens op de hoogte brengt.
Zodra aanleveraar 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 de ontvangende partijen.

Artikel 8: Sanctie bij niet-naleving
Onverminderd haar recht om een schadevergoeding te vorderen en in afwijking van artikel 5, 2°,
kan aanleveraar dit protocol middels eenvoudige kennisgeving en zonder voorafgaandelijke
ingebrekestelling eenzijdig beëindigen indien de ontvangende partijen deze persoonsgegevens
verwerken 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
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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 ontvangende partijen brengen OVAM 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.
De functionarissen voor gegevensbescherming zijn bereikbaar op volgende mailboxen:
•
•
•
•

OVAM: dpo@ovam.be.
Departement Omgeving: dpo@omgevingvlaanderen.be.
Departement Mobiliteit en Openbare Werken: privacy.departement@mow.vlaanderen.be.
Vlaamse Milieumaatschappij: informatieveiligheid@vmm.be.

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 de eerste verwerking.
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.

Opgemaakt te Brussel, op 9 maart 2022, in evenveel exemplaren als dat er partijen zijn.

___________________________

___________________________

Voor de aanleverende partij

Voor De ontvangende partijen

OVAM

DOMG

Danny Wille

Peter Cabus
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Adjunct-directeur-generaal

Secretaris-Generaal

___________________________
DMOW
Filip Boelaert
Secretaris-Generaal

___________________________
VMM
Bernard De Potter
Administrateur-Generaal
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