Addendum bij de overeenkomst voor de omkadering van de
uitwisseling van patrimoniuminformatie tussen de
Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie en
OVAM in het kader van de
"Gebouwenpas"
Referentie KFO 18/135
PIM 587-2021 en 114-2018
I.

Identificatie van de bij de gegevensuitwisseling betrokken overheidsinstantie(s) of
private organisatie

Dit protocol wordt opgemaakt tussen de federale overheidsinstantie die de
persoonsgegevens doorgeeft die het voorwerp van dit protocol uitmaken:
1. De Federale Overheidsdienst Financiën, afgekort “FOD Financiën”, ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0308.357.159, waarvan de
kantoren gelegen zijn aan de Koning Albert II-laan 33 bus 50, 1030 Brussel, en die
vertegenwoordigd wordt door Hans D’Hondt, Voorzitter van het Directiecomité.
En de volgende overheidsinstantie die de persoonsgegevens ontvangt die het voorwerp van
dit protocol uitmaken:
2. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, afgekort OVAM, ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0842.399.963, waarvan de
kantoren gelegen zijn te 2800 Mechelen, Stationsstraat 110, en die vertegenwoordigd
wordt door Henny De Baets, Administrateur-generaal.
De partijen zijn het volgende overeengekomen:
II.

Context

Op 19 juli 2017 (VTC nr. 23/2017) machtigde de Vlaamse Toezichtcommissie de openbare
Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
(VEKA), departement Omgeving (Omgeving) en Agentschap Wonen-Vlaanderen (WonenVlaanderen) voor de mededeling van persoonsgegevens in het kader van de Gebouwenpas.
Een eerste machtigingsaanvraag werd op 17 oktober 2017 ingediend bij het Sectoraal comité
voor de Federale Overheid binnen de CBPL. Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming en wetswijzigingen werd voor de uitbreiding
van de Gebouwenpas onderhavig protocol in dit kader afgesloten tussen de partijen op 4
september 2018 en bekrachtigd door de beraadslaging nr. 18/135 van de Federale Kamer van
het Informatieveiligheidscomité van 6 november 2018 met betrekking tot de mededeling van
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persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën aan de openbare Vlaamse
afvalstoffenmaatschappij in het kader van de “Gebouwenpas”.
Aangezien
o
de partij OVAM een uitbreiding wenst van het aantal mee te delen
patrimoniumgegevens teneinde ook eventuele ‘woningen’ waarover rechtspersonen zouden
beschikken te kunnen ontsluiten/visualiseren naar deze rechtspersonen toe;
o
de voormelde beraadslaging van het Informatieveiligheidscomité met nr. 18/135 van
6 november 2018 in tussentijd werd uitgevaardigd met een aantal opmerkingen betreffende
deze gegevensuitwisseling;
o
het decreet betreffende de gebouwenpas van 30 november 2018 op 17 december
2018 in het Belgisch staatsblad gepubliceerd werd en het Informatieveiligheidscomité in dit
verband expliciet aan de AAPD vroeg na te gaan of de definitieve tekst van het decreet al dan
niet verschilt van de ontwerptekst op punten die van belang zijn bij de beoordeling van de
rechtmatigheid en doelbinding;
drong een actualisering van het protocol van 4 september 2018 zich op, middels
onderschrijving van een nieuw protocol.
In het licht van deze nieuwe elementen, werd beslist een einde te stellen aan onderhavig
protocol van 4 september 2018, en de uitwisseling van gegevens te regelen in een nieuw
protocol (referentie PIM 587-2021).
De voorwaarden vermeld in voormelde beraadslaging blijven in het nieuw protocol onverkort
van toepassing.
III.

Duur van het protocol en inwerkingtreding

Het protocol van 4 september 2018 (referentie PIM 114 -2018) eindigt op datum van
ondertekening van het nieuwe protocol (referentie PIM 587-2021).
Opgemaakt te Brussel in twee exemplaren, op ...
Voor de FOD Financiën

Voor OVAM

De Voorzitter van het Directiecomité,

De Administrateur-generaal,

Hans
D'Hondt
(Signature)

Henny
De Baets
(Signatur
e)

Hans D’Hondt

Digitaal ondertekend
door Hans D'Hondt
(Signature)
Datum: 2021.10.05
17:58:05 +02'00'

Digitaal
ondertekend
door Henny De
Baets (Signature)
Datum:
2021.09.24
17:19:25 +02'00'

Henny De Baets
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