Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel
20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van
natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van
persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en
Vervoer en de Nationale Opsporingseenheid van het Federaal
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.
I.

Advies van de Data Protection Officer (DPO)

1. De DPO van de federale overheidsinstantie die houder is van de doorgegeven
persoonsgegevens, heeft een advies uitgebracht: Positief

2. De DPO van de federale overheidsinstantie of van de private organisatie voor wie de
doorgegeven persoonsgegevens bestemd zijn, heeft een advies uitgebracht: Positief
De
DPO
van
het
FAVV,
Tom
Beerens
(DPO@favv-afsca.be;
+32 (0)2 211 86 26) werd gecontacteerd door de Adviseur-Generaal Nationale
Opsporingseenheid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen,
Directeur Nationale Opsporingseenheid Pascal Torfs op 18/08/2020 voor een advies. Dit
advies was positief en wij verwijzen hierbij naar de bijlage “Advies DPO FAVV-AFSCA” bij dit
protocol.

II.

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

betrokken

federale

Dit protocol wordt opgemaakt tussen de federale overheidsinstantie die de
persoonsgegevens doorgeeft die het voorwerp van dit protocol uitmaken:
1. De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Directoraat-generaal Wegvervoer
en Verkeersveiligheid, afgekort “DGWVVV”, ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder het nummer 0308.357.853, waarvan de kantoren gelegen zijn
in het City Atrium, Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel en die wordt vertegenwoordigd
door mevrouw Martine INDOT, Directeur-generaal van het DG Wegvervoer en
Verkeersveiligheid.

En de volgende federale overheidsinstantie of private organisatie die de persoonsgegevens
ontvangt die het voorwerp van dit protocol uitmaken:
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2. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, afgekort “FAVV”,
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0267.387.230, waarvan de kantoren gelegen zijn te Kruidtuinlaan 55, 1000 Brussel, en
vertegenwoordigd door de heer Herman Diricks, gedelegeerd bestuurder.
De partijen zijn het volgende overeengekomen:
III.

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 (algemene verordening gegevensbescherming),
wordt, in het kader van dit protocol, verstaan onder:
-

-

-

"ontvanger": de natuurlijke persoon of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst
of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens
worden verstrekt.
Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een
bijzonder onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijke recht, gelden
echter niet als ontvangers; de verwerking van die gegevens door die
overheidsinstanties strookt met de gegevensbeschermingsregels die op het
betreffende verwerkingsdoel van toepassing zijn.1
"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 één of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke,
fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van
die natuurlijke persoon.
"verwerkingsverantwoordelijke": de natuurlijke persoon of rechtspersoon, de
overheidsinstantie, de 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 doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het
Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie
de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen.

1

Hieraan moet worden toegevoegd, zoals uiteengezet in de memorie van toelichting van de voormelde wet
van 30 juli 2018, dat de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de overheden bedoeld in ondertitel 3 van titel 3
van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, geen ontvangers zijn, in de zin
van de definitie van de Verordening. De inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de overheden bedoeld in
ondertitel 3 van titel 3 zijn dan ook uitgesloten van de vermelding in het protocol.
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-

-

-

"verwerker": de natuurlijke persoon of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de 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.

In het kader van de toepassing van dit protocol wordt bovendien verstaan onder:
-

IV.

"doeleinde": doel waarvoor de gegevens verwerkt worden.

Context

In het kader van de wet van 4 februari 2000, het koninklijk besluit van 22 februari 2001 en de
wet van 15 juli 1985 heeft het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
als doel de veiligheid van de voedselketen en de kwaliteit van het voedsel eneinde de
gezondheid van de consumenten te beschermen.
Met het oog hierop is het FAVV belast met het uitwerken, toepassen en controleren van
maatregelen die betrekking hebben op de analyse en de beheersing van de risico’s die de
gezondheid van de consumenten kunnen schaden.
De Nationale Opsporingseenheid (NOE) is een bijzondere inspectiedienst (BID) die bestaat uit
een dertigtal opsporingsambtenaren (controleurs - niveau Bachelor en inspecteurs - niveau
Master) die op het ganse nationale grondgebied van België belast zijn met de opsporing en
beteugeling van fraude in de ganse voedselketen, de zogenaamde foodchain related crime.
De opsporingsambtenaren van de Nationale Opsporingseenheid (NOE) van het FAVV hebben
jaarlijks gemiddeld een 700-tal fraudedossiers te behandelen waarvan 1/3de
opsporingsonderzoeken (onder leiding van een Procureur des Konings) en gerechtelijke
onderzoeken (onder leiding van een onderzoeksrechter) betreffen. 2/3de betreffen
administratieve fraudeonderzoeken die geheel onder de discretionaire bevoegdheid van het
FAVV worden opgespoord.
Hierbij worden jaarlijks gemiddeld een zestigtal huiszoekingen verricht door de inspecteurs en
controleurs van de Nationale Opsporingseenheid op bevel van de onderzoeksrechter, en meer
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dan honderd visitaties aangevraagd bij de politierechtbank en toegestaan door de
politierechter. Het is voornamelijk voor deze laatste, de visitaties, en in het kader van de
administratieve onderzoeken, dat het nodig is om toegang verkrijgen tot de DIV-gegevens. Bij
wegcontroles vormt deze infogaring immers het cruciale element.

V.

Voorwerp van het protocol

Dit protocol heeft als voorwerp de overdracht van de in het onderstaande punt IX opgelijste
gegevens van het DGWVVV naar de Nationale Opsporingseenheid (NOE) in het kader van de
opsporing van mogelijke overtredingen op de wetten waarvoor het FAVV bevoegd is.
Het protocol heeft tot doel een uitwisseling van nummerplaatgegevens zoals vermeld in
hoofdstuk “IX. Overgedragen gegevens” tussen de FOD Mobiliteit en het FAVV, meer bepaald
de NOE, tot stand te brengen, in het kader van de wettelijke opdrachten van het FAVV zoals
beschreven in hoofdstuk “VII. Rechtmatigheid”, en meer bepaald voor de opsporing door de
NOE van mogelijke overtredingen op deze wetten.

VI.

Identificatie van de verwerkingsverantwoordelijken en Data Protection Officer
(DPO)

1. Verwerkingsverantwoordelijken
In het kader van de in dit protocol bedoelde gegevensdoorgifte treden het DGWVVV en de
Adviseur-Generaal Nationale Opsporingseenheid van het Federaal Agentschap voor de
Veiligheid van de Voedselketen, Directeur Nationale Opsporingseenheid 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:
1. Mevrouw Martine INDOT, Directeur-generaal van het DG Wegvervoer en
Verkeersveiligheid.
2. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, ingeschreven in
de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0267.387.230, waarvan de
kantoren gelegen zijn te Kruidtuinlaan 55, 1000 Brussel, en in het kader van deze
uitwisseling vertegenwoordigd door Pascal Torfs, Adviseur-Generaal van de NOE.
De FOD Mobiliteit en het FAVV handelen afzonderlijk in hun hoedanigheid van
verwerkingsverantwoordelijke als organen die respectievelijk het doel van en de middelen
voor de verwerking van persoonsgegevens vaststellen.
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2. Data Protection Officer
1. De Data Protection Officer van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer is de
heer Michel LOCCUFIER (e-mail: dpo@mobilit.fgov.be).
2. De Data Protection Officer van het FAVV is de heer Tom Beerens (e-mail: dpo@favv.be).

VII.

Rechtmatigheid

a) Rechtmatigheid in hoofde van de FOD Mobiliteit
De FOD Mobiliteit deelt de gegevens mee in overeenstemming met artikel 6, 1. c), van de AVG.
De gegevensverwerking is namelijk noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
Deze wettelijke basis2 is de volgende:
-

De wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de
Voertuigen.
Artikel 5:

“De Kruispuntbank heeft tot doel om enerzijds de opspoorbaarheid van voertuigen te
waarborgen […] en anderzijds om op elk ogenblik de eigenaar ervan, de aanvrager en de
titularis van hun inschrijving te identificeren, alsook de gegevens betreffende hun goedkeuring
te achterhalen teneinde :
7° de opsporing, de strafrechtelijke vervolging en de strafuitvoering van de misdrijven mogelijk
te maken;
11° het opleggen van administratieve sancties mogelijk te maken;”
-

Het koninklijk besluit van 8 juli 2013 ter uitvoering van de wet van 19 mei 2010
houdende oprichting van de Kruispuntbank van de Voertuigen

b) Rechtmatigheid in hoofde van het FAVV
De beoogde gegevensverwerking in hoofde van het FAVV is rechtmatig in het licht van
artikel 6, 1., c), van de AVG. De verwerking is namelijk noodzakelijk om te voldoen aan een
wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
2

De memorie van toelichting van de voormelde wet van 30 juli 2018 preciseert dat onder "wettelijke grondslag"
moet worden begrepen elke nationale of supranationale wettekst die een administratie kan opleggen om
gegevens te verwerken om zijn missies te volbrengen in brede zin.
Zo wordt "wettelijke grondslag" niet
gedefinieerd als een tekst die specifiek een gegevensverwerking of -overdracht voorschrijft, maar algemener een
wettelijke bepaling die niet anders kan verwezenlijkt worden dan door gegevens te verwerken.
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-

De wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de
Veiligheid van de Voedselketen bepaalt de missie van het FAVV, namelijk de veiligheid van de
voedselketen en de kwaliteit van het voedsel teneinde de gezondheid van de consumenten te
beschermen.

-

Artikel 4 van deze wet luidt als volgt:
“§ 1. Het Agentschap heeft als doel de veiligheid van de voedselketen en de kwaliteit van het
voedsel teneinde de gezondheid van de consumenten te beschermen.
§ 2. Met het oog hierop is het Agentschap belast met het uitwerken, toepassen en controleren
van maatregelen die betrekking hebben op de analyse en de beheersing van de risico's die de
gezondheid van de consumenten kunnen schaden.
§ 3. In het belang van de volksgezondheid is het Agentschap bevoegd voor :
1° de controle, het onderzoek en de keuring van de voedselproducten en hun grondstoffen in
alle stadia van de voedselketen, en dit in het belang van de volksgezondheid;
2° de controle en de keuring van de productie, de verwerking, de bewaring, het vervoer, de
handel, de in- en uitvoer, de productie-, verwerking-, verpakking-, verhandeling-, opslag- en
verkoopplaatsen van de voedselproducten en hun grondstoffen, (alsmede alle andere plaatsen
waar zich elk product of elke materie behorend tot de bevoegdheden van het Agentschap
kunnen bevinden of waar zich zaken kunnen bevinden die toelaten inbreuken vast te stellen);
3° (het verlenen, schorsen en intrekken van erkenningen en vergunningen verbonden aan de
uitoefening van zijn opdracht);
4° de integratie van en uitwerking van traceer- en identificatiesystemen van de
voedselproducten en hun grondstoffen in de voedselketen en de controle erop;
5° de inzameling, de ordening, het beheer, de archivering en de verspreiding van alle informatie
in verband met haar opdracht. De Koning stelt bij een in de Ministerraad overlegd besluit de
regels vast met betrekking tot de organisatie, de werking en de toegankelijkheid van
databanken, die door het Agentschap of met zijn medewerking kunnen worden uitgebouwd,
(het Agentschap kan de gegevens aan de gewestelijke overheden over maken die voor de
uitvoering van hun reglementaire opdrachten noodzakelijk zijn);
6° de uitbouw en de doorvoering van een beleid inzake preventie, sensibilisatie en informatie,
in overleg met de gewesten en de gemeenschappen;
7° het toezicht op de naleving van de wetgeving betreffende alle schakels van de voedselketen.
…”

-

Het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die
worden verricht door het federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen (hierna “KB van 22 februari 2001”)
bepaalt dat alle diensten van de staat aan de personeelsleden van het FAVV die belast
zijn met de controle, alle inlichtingen en documenten verstrekken die nodig zijn voor
het uitvoeren van hun opdrachten. Artikel 3 van dit KB luidt als volgt:
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“…
§ 3. Ze kunnen elk document, elke uitleg of inlichting doen verschaffen die ze nodig achten voor
het uitoefenen van hun controleopdracht, en alle nuttige vaststellingen doen, eventueel met
de medewerking van deskundigen, gekozen uit een door de Minister samengestelde lijst.
De deskundigen die niet de door het decreet van 20 juli 1831 voorgeschreven eed hebben
afgelegd, zullen dit doen ten aanzien van de Vrederechter.
Indien stukken, documenten of informatiedragers worden meegenomen, wordt hiervan
terstond een gedetailleerde inventaris opgemaakt waarvan een kopie aan de houder wordt
afgeleverd.
Alle diensten van de Staat, met inbegrip van de parketten en de griffiers van de
gerechtshoven en van alle rechtbanken, alsook de politiediensten, mogen aan de statutaire
en contractuele personeelsleden van het Agentschap die belast zijn met de controle, alle
inlichtingen en documenten verstrekken die nodig zijn voor het uitvoeren van hun
opdrachten.
…”

Daarnaast zijn meer specifiek volgende juridische bepalingen van toepassing volgens de
doeleinden zoals beschreven in VIIII. b:
-

Wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale,
[anti-hormonale, beta-adrenergische of produktie-stimulerende werking].

Voor wat betreft de Nationale Opsporingseenheid van het Federaal Agentschap voor de
Veiligheid van de Voedselketen, is het koninklijk besluit van 20 december 2007 van kracht tot
vaststelling van de vestigingsplaats, de organisatie en de werking van het FAVV bepaalt in
artikel 6 § 5 de eventuele oprichting van een “bijzondere permanente controlegroep”:
“Binnen de inspectiediensten kan de gedelegeerd bestuurder van het Agentschap, een
bijzondere permanente of tijdelijke controlegroep instellen voor het organiseren, uitvoeren
en opvolgen van gecoördineerde controles met nationale draagwijdte, in het bijzonder deze
verricht in samenwerking met andere administratieve of politie- of gerechtelijke diensten”
De nationale opsporingseenheid is zulke bijzondere permanente controlegroep belast met
fraudeopsporing.

VIII.

Doel – Overgedragen gegevens

a) Doeleinden waarvoor de FOD Mobiliteit de gegevens die worden verwerkt, heeft
verzameld
“7° de opsporing, de strafrechtelijke vervolging en de strafuitvoering van de misdrijven
mogelijk te maken;
11° het opleggen van administratieve sancties mogelijk te maken;”
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b) Doeleinden waarvoor het FAVV om toegang verzoekt tot de gegevens die worden
verwerkt

Het doel waarvoor het FAVV om toegang verzoekt tot de gegevens van het DGWVVV
is het in staat te stellen van de Nationale Opsporingseenheid van het FAVV om
overtredingen vast te stellen inzake de wetten waarvoor het FAVV bevoegd is teneinde
deze te laten bestraffen en dit ofwel strafrechtelijk ofwel administratief.
De daartoe door de minister aangewezen statutaire en contractuele personeelsleden
van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en meer specifiek
de leden van de Nationale Opsporingseenheid staan in voor de opsporing van
inbreuken op de bepalingen van het koninklijk besluit van 22 februari 2001, de
uitvoeringsbesluiten ervan, op de bepalingen van de wet van 4 februari 2000
houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen en van de uitvoeringsbesluiten daarvan, op de bepalingen van de wetten
bedoeld in artikel 5 van dezelfde wet en van de uitvoeringsbesluiten daarvan en op de
bepalingen van de verordeningen en beschikkingen van de Europese Unie en die
behoren tot de bevoegdheden van het Agentschap en stellen ze vast in processenverbaal die gelden tot het tegendeel bewezen is.
Die bestraffingen kunnen van strafrechtelijke of administratieve aard zijn.
Strafrechtelijke en de administratieve bestraffingen zijn door de wetten bedoeld in
artikel 5 voorzien. Additionele administratieve bestraffingen zijn in de artikelen 6 en 7
van het koninklijk besluit van 22 februari 2001 voorzien.
De overtredingen van de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van
stoffen met hormonale, anti-hormonale, bèta-adrenergische of productiestimulerende werking en van de ter uitvoering ervan genomen besluiten worden
opgespoord en vastgesteld door de statutaire of contractuele ambtenaren van het
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen die hiertoe door de
minister zijn aangewezen of door andere door de koning aangewezen ambtenaren.

Artikel 10 van die wet bevat ook strafrechtelijke sancties.
De partijen bevestigen dan ook dat de doeleinden waarvoor de gegevens worden
doorgegeven, overeenkomstig dit protocol, compatibel zijn met de doeleinden waarvoor de
gegevens aanvankelijk werden verzameld.

IX.

Overgedragen gegevens

Gegeven 1
Inhoud

VIN-nummer en nummerplaat
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Als aanvrager van de inschrijving een natuurlijke persoon is : zijn
naam,
voornaam
en
geboortedatum
en
zijn
inschrijvingsnummer in het rijksregister;
Als de aanvrager van de inschrijving een rechtspersoon is : de
benaming van zijn maatschappij, zijn rechtsvorm, zijn
ondernemingsnummer.

Doeleinde en bewijs van
evenredigheid

Bewaartermijn en
verantwoording van de
noodzaak van de termijn
Gegeven 2
Inhoud

Doeleinde en bewijs van
evenredigheid

Bewaartermijn en
verantwoording van de
noodzaak van de termijn
Gegeven 3
Inhoud

De datum van de laatste inschrijving;
Deze informatie is belangrijk om de veiligheid van de agenten
van de Nationale Opsporingseenheid (NOE) en van het FAVV in
het algemeen te kunnen garanderen.
Met deze info verkregen via nummerplaat of de lokale/federale
politie
meegevraagd
wordt,
met
hoeveel
controleurs/inspecteurs de controle uitgevoerd zal worden, of
eventueel al een aanvankelijk proces-verbaal moet worden
overgemaakt aan het parket.
Deze info is onontbeerlijk omdat het vaak een belangrijk
element bevat om tot verder onderzoek te kunnen overgaan.
Deze gegevens maken onderdeel uit van het dossier waarin ze
worden gebruikt. Deze fraudedossiers worden 10 jaar bewaard.
Als ze tot strafrechtelijke vervolging leiden, mag die termijn
worden verlengd.

Aan de hand van de naam, het RRN (persoon) of KBO-nummer
(bedrijf) , welke voertuigen (VIN-nummer en nummerplaten)
zijn of waren ingeschreven.
Visuele controle van de aanwezigheid van een voertuig en
desgevallend een zoeking in het voertuig
Voor inbeslagneming van het voertuig indien dit deel uitmaakt
van de overtreding.
Deze gegevens maken onderdeel uit van het dossier waarin ze
worden gebruikt. Deze fraudedossiers worden 10 jaar bewaard.
Als ze tot strafrechtelijke vervolging leiden, mag die termijn
worden verlengd.

De technische gegevens van:
-

Doeleinde en bewijs van
evenredigheid

Merk
Handelsbenaming
Carrosseriecode

Visuele controle van de aanwezigheid van een voertuig en
desgevallend een zoeking in het voertuig
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Bewaartermijn en
verantwoording van de
noodzaak van de termijn

X.

Voor inbeslagneming van het voertuig indien dit deel uitmaakt
van de overtreding.
Deze gegevens maken onderdeel uit van het dossier waarin ze
worden gebruikt. Deze fraudedossiers worden 10 jaar bewaard.
Als ze tot strafrechtelijke vervolging leiden, mag die termijn
worden verlengd

Periodiciteit van de gegevensdoorgifte

De toegang tot de gegevens is permanent. Het FAVV vraagt de benodigde gegevens op
wanneer dat nodig wordt geacht voor de goede werking in het kader van zijn missie.
Deze periodiciteit is gerechtvaardigd door het feit dat de informatie bij een opsporing spoedig
beschikbaar dient te zijn.

XI.

Ontvangers

De gegevens zullen enkel worden geraadpleegd door de medewerkers
(inspecteurs/controleurs) van de NOE in het kader van de controles zoals bepaald volgens het
KB van 22 februari 2001 en de wet van 15 juli 1985. Ze zullen toegang hebben tot onderhavige
persoonsgegevens op voorwaarde dat zij deze enkel gebruiken binnen de perken van de taken
en bevoegdheden die hen door de regelgeving werden verleend.

XII.

Modaliteiten inzake de mededeling van de gegevens

Het schema met betrekking tot de overdracht van de desbetreffende gegevens bij de
Nationale Opsporingseenheid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen luidt als volgt:
De gegevensoverdracht gebeurt door een raadpleging van de DIV-databank waartoe de FOD
Mobiliteit toegang verleent via Webservice.
Alle gemotiveerde aanvragen om gegevens door NOE-opsporingsambtenaren worden
bijgehouden in een lijst indien ze wordt gevolgd door een raadpleging van de DIV-gegevens
door de Directeur Nationale Opsporingseenheid. Deze lijst met raadplegingen bevindt zich
op een shared drive op de server van het FAVV-netwerk. De toegang tot deze locatie op de
server is beperkt via een RPBM-beheerssysteem. De Directeur NOE is de enige die dit
systeem van toegangen beheert. Deze lijst kan dan ook enkel door deze NOE-personen
worden geraadpleegd .
a) Verwerker
Er zullen geen verwerkers worden aangesteld.
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b) Veiligheid
Overeenkomstig artikelen 32 tot 34 van de AVG zijn de verwerkingsverantwoordelijke en de
verwerker verplicht om hun persoonsgegevens te beschermen tegen inbreuken op de
beveiliging die accidenteel of onrechtmatig leiden tot de vernietiging, het verlies, de wijziging
of de ongeoorloofde verstrekking van of de toegang tot die persoonsgegevens.
Het FAVV verbindt zich ertoe om 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, en om het
risico op inbreuken, accidenteel verlies of diefstal van gegevens, wijzigingen, ongeoorloofde
toegang of misbruik en elk ander onrechtmatig gebruik van de persoonsgegevens te
vermijden.
Met de ondertekening van dit protocol is het FAVV zeker dat de netwerken waarmee de bij
de verwerking van persoonsgegevens betrokken voorzieningen in verbinding staan, de
vertrouwelijkheid en de integriteit van die persoonsgegevens waarborgen.
In het geval van een inbreuk op de beveiliging verbindt het FAVV zich ertoe de FOD Mobiliteit
onmiddellijk te verwittigen volgens de overeengekomen modaliteiten.

XIII.

Rechten van de betrokkenen

Overeenkomstig de AVG beschikken de betrokkenen over een bepaald aantal rechten in
verband met hun persoonsgegevens3.
De betrokkenen hebben de volgende rechten:
- Het recht op inzage van hun persoonsgegevens.
- Het recht op rectificatie van hen betreffende onjuiste persoonsgegevens.
- Het recht op beperking van de verwerking van hun persoonsgegevens in bepaalde
gevallen die in de AVG zijn vastgelegd4.
- Het recht van bezwaar tegen de verwerking van hun persoonsgegevens in
bepaalde gevallen die in de AVG zijn vastgelegd5.
- Het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde
verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hen
rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hen treft, tenzij dat besluit noodzakelijk is
3

Art. 15, 16, 17, 18, 21 en 22 van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en van 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 de Richtlijn
95/46/EG.
4
Art.18, ibid.
5
Art.6, ibid.
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voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst, wettelijk is
toegestaan of berust op de toestemming van de betrokkenen.
Het recht op wissing van de persoonsgegevens in bepaalde gevallen die in de AVG
zijn vastgelegd6.

-

De partijen verbinden zich ertoe de verplichtingen na te komen die voortvloeien uit de
uitoefening van de rechten van de betrokkene en om op doeltreffende wijze samen te werken
aan het vervullen van die verplichtingen.
In de praktijk kan de betrokkene, mits hij zijn identiteit bewijst en op basis van een door hem
gedagtekend en schriftelijk verzoek, bij de ontvanger kosteloos de mededeling van de hem
betreffende gegevens verkrijgen, alsook de rectificatie van onvolledige, onjuiste of overmatige
gegevens.
Wanneer een persoon op wie de verwerking van persoonsgegevens van toepassing is zich op
een recht uit de reglementering inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
beroept, brengen de partijen elkaar onmiddellijk op de hoogte.
De wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de
Veiligheid van de Voedselketen voorziet in bepaalde gevallen enkele afwijkingen van de AVG
wat betreft het recht op informatie (art. 4/1), het recht op inzage (art. 4/2), het recht op
rectificatie (art. 4/3) en het recht op beperking van de verwerking (art. 4/4), om de
doelstellingen van algemeen belang van de veiligheid van de voedselketen te waarborgen.
Meer specifiek zijn de NOE-opsporingsambtenaren gebonden aan:
• Art. 28quinquies, §1 en art. 57, §1 Sv. dat bepaalt dat zowel het opsporings- als het
gerechtelijk onderzoek geheim zijn
• Het geheim van het onderzoek cfr. art. 28quinquies, §1 en art. 57, §1, van het
WETBOEK VAN STRAFVORDERING
• Artikel 61ter, §1 en §2, van het WETBOEK VAN STRAFVORDERING inzage dossier

XIV.

Vertrouwelijkheid

De NOE van het FAVV 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 zullen worden gebruikt indien nodig en overeenkomstig de in dit protocol
beschreven doeleinden,
• niet langer zullen worden bewaard dan de voor de verwerking nodige bewaringsduur.
6

Art.17, ibid.
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De Nationale Opsporingseenheid en alle personen aan wie de Nationale Opsporingseenheid
gegevens meedeelt, zijn gebonden door het beroepsgeheim met betrekking tot de informatie
die zij zouden hebben kunnen krijgen krachtens artikel 28quinquies, §1 en artikel 57, §1 Sv.
dat bepaalt dat zowel het opsporings- als het gerechtelijk onderzoek geheim zijn.
Alle informatie waarvan het personeel van naam van de partner en de verwerkers kennis
moeten nemen in het kader van dit protocol, alle documenten die aan de partner worden
toevertrouwd en alle vergaderingen waaraan de partner deelneemt, zijn strikt vertrouwelijk.
De NOE verbindt zich ertoe alle vertrouwelijke informatie, van welke aard ook, die zal worden
meegedeeld of waarvan zal worden kennisgenomen krachtens dit protocol, geheim te
houden, zowel tijdens als na de verwerking.
De NOE staat ervoor garant dat haar personeel en verwerker(s) die informatie vertrouwelijk
behandelen en verbindt zich ertoe deze informatie niet aan derden mee te delen. Enkel de
gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taken, zullen aan het personeel
en de verwerker(s) van de partner worden meegedeeld.

XV.

Algemene bepalingen

a) Wijzigingen en evaluatie van het protocol
Dit protocol mag enkel schriftelijk met het akkoord van de twee partijen worden gewijzigd.
Alle aanpassingen zullen in werking treden vanaf de datum die in het aangepaste protocol zal
worden vastgelegd.
Indien de partijen het nodig achten, zal dit protocol worden herzien.
b) Geschillen en sancties
In geval van toepassingsproblemen of bij overtreding van dit protocol verbinden de partijen
zich ertoe overleg te plegen en samen te werken teneinde zo snel mogelijk tot een minnelijke
schikking te komen.
Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen is verantwoordelijk voor de
schade die het DGWVVV zou lijden als het FAVV zelf, of de personeelsleden van het FAVV de
verplichtingen in het kader van dit protocol niet zouden naleven.
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c) Transparantie
Overeenkomstig artikel 20, §3, Wet bescherming persoonsgegevens zijn partijen ertoe
gehouden dit protocol openbaar te maken middels publicatie op hun website.
Voor wat betreft het DGWVVV zal dit protocol op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer
worden gepubliceerd: www.mobilit.belgium.be.
Voor wat het FAVV betreft zal dit protocol worden gepubliceerd op de website van het FAVV,
meer bepaald onder http://www.favv.be/overhetfavv/machtigingenenprotocols/.
Papieren exemplaren van dit protocol zijn eveneens beschikbaar op eenvoudig schriftelijk
verzoek bij de verstrekker of de ontvanger op de in hoofding vermelde postadressen of op de
e-mailadressen vermeld in artikel VII, e), van dit protocol.
d) Opzegging
Elke partij kan een einde maken aan dit protocol mits de betekening per aangetekend
schrijven van een vooropzeg van één jaar aan de andere partij.
e) Duur van het protocol en inwerkingtreding
Dit protocol treedt in werking op de datum van ondertekening en wordt gesloten voor
onbepaalde duur.
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Opgemaakt te Brussel in twee exemplaren, op

Voor de FOD Mobiliteit en Vervoer

Voor het Federaal Agentschap voor
de Veiligheid van de Voedselketen

De vertegenwoordiger,

De vertegenwoordiger,

De directeur-generaal van het DG Wegvervoer
en Verkeersveiligheid,

De gedelegeerd bestuurder,
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(Signature)
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