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Protocol voor de verwerking van gegevens tussen  

 Haven van Antwerpen-Brugge NV van publiek recht  

en 

Het Directoraat-Generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid  van de  

Federale Overheidsdienst Mobiliteit  

 

 

I. ADVIES VAN DE DATA PROTECTION OFFICER (DPO) 

 

1. De DPO van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Directoraat-generaal Wegver-

voer en Verkeersveiligheid (hierna “DGWVVV”) die houder is van de doorgegeven persoonsgegevens, 

heeft een advies uitgebracht:      Positief      -           Negatief         (Schrappen wat niet past) 

 

2. De DPO van Haven van Antwerpen-Brugge (hieronder vermeld), voor wie de doorgegeven per-

soonsgegevens bestemd zijn, heeft een advies uitgebracht:      Positief      -           Negatief         (Schrappen 

wat niet past) 

 

II. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKEN  

Dit protocol wordt gesloten tussen:  

 

1. De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Directoraat-generaal Wegvervoer en Ver-
keersveiligheid (hierna “DGWVVV”) (ondernemingsnummer: 0308.357.852), waarvan de zetel 
is gevestigd in het City Atrium, Vooruitgangstraat 56 - 1210 Brussel, vertegenwoordigd door 
Mevrouw Martine INDOT, directeur-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid. 

Handelend als “verwerkingsverantwoordelijke” in de zin van artikel 4, 7) van de Verordening 

(EU) nr. 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’ 

(hierna “AVG”), 

 

En 

 

2. Haven van Antwerpen-Brugge NV van publiek recht, ingeschreven in de Kruispuntbank van de 

Ondernemingen onder het nummer BE 0248.399.380, met zetel te Zaha Hadidplein 1, 2030 

Antwerpen en vertegenwoordigd door mijnheer Niels Vanlaer, havenkapitein. Hierna ge-

noemd: POAB. 

 

Handelend als “verwerkingsverantwoordelijke” in de zin van artikel 4, 7), van de AVG, 

 

Elk afzonderlijk genoemd “Partij” en samen genoemd “Partijen”, 
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Partijen hebben elk een functionaris voor gegevensbescherming (hierna “DPO”) aangesteld: 

- Voor de FOD Mobiliteit en Vervoer: M. Vincent Van Hecke 

e-mail : dpo@mobilit.fgov.be 

- Voor POAB: Shauni Willems 

e-mail: dpo@portofantwerpbruges.com   

telefoon: 03/205.22.57 

 

III. WETTELIJK KADER 

 

Dit Protocol geeft uitvoering aan artikel 20, §1, van de wet van 30 juli 2018 ‘betreffende de bescher-

ming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens’ (hierna “Wet 

bescherming persoonsgegevens”). 

In het kader van hun betrekkingen verbinden de Partijen zich ertoe om naast de Wet bescherming 

persoonsgegevens inzonderheid de bepalingen van de volgende regelgeving te eerbiedigen: 

- de AVG; 

- de Richtlijn (EU) nr. 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 ‘be-

treffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van per-

soonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de 

opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en be-

treffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ 

van de Raad’; 

- de wet van 5 september 2018 ‘tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en tot wijzi-

ging van diverse wetten betreffende de uitvoering van 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 ver-

keer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG’ (hierna: “Wet informatieveilig-

heidscomité”); 

- de adviezen en aanbevelingen van de toezichthoudende autoriteit(en), in het bijzonder van de 

Gegevensbeschermingsautoriteit overeenkomstig de wet van 3 december 2017 ‘tot oprichting 

van de Gegevensbeschermingsautoriteit’ (hierna: “Wet van 3 december 2017”). 

 

  

mailto:dpo@mobilit.fgov.be
mailto:dpo@portofantwerpbruges.com
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IV. Definities 

Overeenkomstig het 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 ver-

werking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van 

Richtlijn 95/46/ EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), wordt in de context van dit pro-

tocol verstaan onder: 

- “ontvanger”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of elk 

ander orgaan, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of het nu 

een derde partij is of niet. 

 Overheidsinstanties die in het kader van een bepaalde onderzoeksopdracht op grond van het 

recht van de Unie of van een lidstaat persoonsgegevens kunnen ontvangen, worden echter 

niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van deze gegevens door de betrokken over-

heidsinstanties is in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingsregels, 

naargelang van de verwerkingsdoeleinden1 

- “persoonsgegevens”: alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare na-

tuurlijke persoon. Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die rechtstreeks of on-

rechtstreeks kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals 

een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator, of van een of 

meer elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, genetische, psy-

chische, economische, culturele of sociale identiteit. 

- “verwerkingsverantwoordelijke”: de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de 

dienst of een ander orgaan die/ dat alleen of samen met anderen het doel en de middelen 

voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt. Wanneer de doelstellingen van en de mid-

delen 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. 

- “verwerker”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of een 

ander orgaan die/ dat namens de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. 

- “derde”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een 

ander orgaan dan de betrokkene, de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerker en de per-

sonen die onder het rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker 

geplaatst zijn en gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken. 

- “verwerking”: elke bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsge-

gevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde pro-

cedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzi-

gen, 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 raam van de toepassing van dit protocol verstaat men onder: 

“doeleinde”: doel waarvoor de gegevens worden verwerkt. 

 
1 Daaraan moet nog worden toegevoegd, zoals in de memorie van toelichting bij de voornoemde wet van 30 juli 2018 in herinnering is gebracht, dat de inlich-

tingen- en veiligheidsdiensten en de autoriteiten bedoeld in subtitel 3 van titel 3 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van persoonsgege-
vens geen ontvangers zijn in de zin van de definitie van de Verordening. Bijgevolg zijn de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de in subtitel 3 van titel 3 be-
doelde autoriteiten uitgesloten van de vermelding in het protocol. 
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V. CONTEXT EN RECHTMATIGHEID 

 

A. Context 

De Havenkapiteinsdienst van POAB is belast met het nemen van alle maatregelen ter vrijwaring van de 

openbare orde, de rust, de veiligheid van de exploitatie van de haven en het milieu in het havenge-

bied2. Ze houdt toezicht op en handhaaft de havenpolitieverordeningen, en de havenkapitein en ha-

veninspecteurs zijn officier van de gerechtelijke politie (OGP).3  

Sinds 1 september 2021 is de Havenverkeersverordening4 van kracht. Deze verordening, opgesteld 

door de Vlaamse Regering, regelt havenspecifieke bovenmaatse voertuigen. De Havenkapiteinsdienst 

van POAB wordt hierin belast met de handhaving en toezicht van deze havenvoertuigen wanneer deze 

zich begeven op de openbare weg binnen het havengebied. 

Havenvoertuigen dienen te zijn ingeschreven bij de DIV als havenvoertuig (aard PO)5. De handhavers 

dienen bij een controle van een havenvoertuig de inschrijving van de DIV te controleren om vast te 

kunnen stellen of het al dan niet over een havenvoertuig gaat. 

In veel beperktere mate zullen de persoonsgegevens gebruikt worden bij overtredingen op de Haven-

politieverordening6, zoals bijvoorbeeld voor de identificatie van sluikstorters. 

B) Rechtmatigheid en doelbinding 

Overeenkomstig artikel 5, §1, a) van de AVG moeten persoonsgegevens worden verwerkt op een wijze 
die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig is. Dit houdt in dat zowel de oorspronkelijke verwerking 
(door de DG WVVV) alsook de verdere verwerking (= mededeling aan en aanwending van de gegevens 
door de aanvrager) een basis moet vinden in één van de rechtmatigheidsgronden vermeld in artikel 6 
van de AVG. 
 
Artikel 6, 1, c), bepaalt dat verwerking slechts rechtmatig is in de mate waarin ten minste aan een van 
de daarin gestelde voorwaarden is voldaan, namelijk, onder punt c), “de verwerking is noodzakelijk om 
te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust". 

 
Voor POAB 

 
 

Het doeleinde van deze verwerking is het correct kunnen handhaven van de Havenverkeersverorde-
ning door voornamelijk na te gaan of voertuigen al dan niet als havenvoertuig zijn ingeschreven in de 
DIV maar ook bepalingen van de Havenpolitieverordening betreffende lozing, sluikstorten en inzame-
ling van afval.  
 

 
2 Art. 4 Decreet 3 mei 2019 houdende de havenkapiteinsdienst. 
3 Art. 4 en 10 Decreet 3 mei 2019 houdende de havenkapiteinsdienst. 
4 Havenverkeersverordening Antwerpen | Port of Antwerp-Bruges (portofantwerpbruges.com). 
5 Art. 5 Besluit Vlaamse Regering tot vaststelling van de verordening voor het verkeer van havenvoertuigen in 
de haven van Antwerpen (= Havenverkeersverordening). 
6 Havenreglement en verordeningen | Port of Antwerp-Bruges (portofantwerpbruges.com). 

https://www.portofantwerpbruges.com/scheepvaart/regels-en-procedures/havenreglement-en-verordeningen/havenverkeersverordening-antwerpen
https://www.portofantwerpbruges.com/scheepvaart/regels-en-procedures/havenreglement-en-verordeningen
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a) Havenvoertuigen 

 
De status van havenvoertuigen en de modaliteiten van hun controle zijn vastgelegd in het Besluit van 
11 December 2020 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de verordening voor het verkeer van 
havenvoertuigen in de haven van Antwerpen 
 

Art. 4.§ 1. In afwijking van hoofdstuk II van het besluit van 15 maart 1968 voert een controle-instantie die de havenkapi-

teinsdienst van het havenbedrijf heeft erkend, de controle van havenvoertuigen uit. 

Art. 5.§ 1, deel 6 

In voorkomend geval legt de eigenaar naast de documenten, vermeld in het derde lid, ook de volgende documen-

ten voor: 

1° het laatst afleverde controlebewijs; 

2° het inschrijvingsbewijs als havenvoertuig (aard PO) bij de DIV; 

3° het referentieverslag hijswerktuig/trekkend voertuig, vermeld in artikel 281 van het ARAB; 

4° het proces-verbaal van goedkeuring of proces-verbaal van benaming. 

De controle-instantie controleert of het voertuig voldoet aan de administratieve en technische voorschriften voor 

de categorie van havenvoertuigen in kwestie. 

De bevoegdheid van de havenkapiteinsdienst en de bestraffing van de overtredingen op deze veror-
dening zijn in het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens 
vervat. 

 

Art. 14bis. § 1. Met behoud van de toepassing van het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen 

op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens en de wet van 19 juni 1978 betreffende 

het beheer van het linkerscheldeoevergebied ter hoogte van Antwerpen en houdende maatregelen voor het be-

heer en de exploitatie van de haven van Antwerpen kan de Vlaamse Regering  per havengebied een verordening7 

vaststellen voor het verkeer van havenvoertuigen.   

[…] 

§ 4. Inbreuken op de verordening, vermeld in paragraaf 1, worden, onverminderd een eventuele schadevergoe-

ding, bestraft als volgt: 

   1° met een geldboete van 50 euro tot 5000 euro als er, ten gevolge van de inbreuk, geen schade ontstaan is aan 

de openbare weg, zijn aanhorigheden en de kunstwerken die erin liggen; 

   2° met een geldboete van 200 euro tot 20.000 euro als er, ten gevolge van de inbreuk, schade ontstaan is aan de 

openbare weg, zijn aanhorigheden en de kunstwerken die erin liggen. 

   De opdrachtgever en de verlader worden met toepassing van de strafbepalingen, vermeld in het eerste lid, ge-

straft als ze instructies hebben gegeven of daden hebben gesteld die hebben geleid tot een inbreuk op de veror-

dening. 

Inbreuken op de verordening, vermeld in paragraaf 1, behoren tot de bevoegdheid van de havenkapiteinsdienst 

 

b) Andere bepalingen 

 
7 de Besluit van 11 December 2020  van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de verordening voor het verkeer van ha-
venvoertuigen in de haven van Antwerpen 
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Naast de verordening voor het verkeer van havenvoertuigen is er ook een havenpolitieverordening 
van de Haven van Antwerpen van toepassing, waarvoor de gegevens van de Kruispuntbank van de 
voertuigen kunnen worden gebruikt. 
 
De Havenpolitieverordening die van toepassing is, is de Havenpolitieverordening Haven van Antwer-
pen van 2 oktober 2021, goedgekeurd door de Vlaamse Overheid op 14 januari 2022. Deze bevat onder 
anderen bepalingen betreffende lozing en sluikstorten. (hierna “Havenpolitieverordening”) 
 
3.1 Lozing .  

Het is verboden vloeistoffen of vaste stoffen, al dan niet onderling vermengd of met water aangelengd, in het water of op 

de kade te laten vloeien zonder toelating van HKD. 

3.2 Sluikstort  

Het is verboden te sluikstorten in de haven. 

De bevoegdheid van de havenkapiteinsdienst en de bestraffing van de overtredingen aan deze veror-
dening zijn in het Decreet van 3 mei 2019 houdende de havenkapiteinsdienst beschreven. 
 

Art. 2  4° havenpolitieverordening: een door het havenbedrijf uitgevaardigd reglement van bijzondere administratieve 

politie inzake de goederenbehandeling en opslag, het in- en ontschepen van passagiers, de toegankelijkheid en de 

verkeersafwikkeling in het havengebied, en de vrijwaring van het milieu en de veiligheid van het havengebied;8 

Art. 15.  Eenieder die een schending begaat van een louter administratieve verplichting, vervat in de havenpolitieverorde-

ning, wordt gestraft met een geldboete van 25 euro tot 1000 euro. De havenpolitieverordening bepaalt welke van 

haar voorschriften een administratieve verplichting inhouden. 

Eenieder die een uitdrukkelijk bevel van een havenkapitein, een haveninspecteur of een havenagent negeert, of-

wel mondeling ofwel door middel van seinen, wordt gestraft met een geldboete van 50 euro tot 2500 euro. 

Andere opzettelijke of door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid gepleegde gedragingen die in strijd zijn met de 

havenpolitieverordeningen, worden gestraft met een geldboete van 125 tot 25.000 euro. 

Als de gedragingen, vermeld in het eerste tot en met het derde lid, de veiligheid, het milieu of de exploitatie van 

de haven in het gedrang brengen of kunnen brengen, worden ze gestraft met een geldboete van 250 euro tot 

50.000 euro. 

 

c) Bepalingen gemeenschappelijk aan beide procedures. 

De Rechtsgrondslag voor de doorgifte van gegevens aan de havenkapiteinsdienst voor zowel de in-
breuken op de “havenpolitieverordening” als de “verordening voor het verkeer van havenvoertuigen” 
in de haven van Antwerpen  zijn vervat in het Decreet van 3 mei 2019 houdende de havenkapiteins-
dienst: 

Art. 18, §1, deel 4  

De havenkapiteins, de haveninspecteurs en de havenagenten mogen zich alle nodige inlichtingen en documen-

ten doen verstrekken, en kunnen inzage vorderen van alle noodzakelijke documenten, stukken, titels en andere 

informatiedragers. Ze mogen zich die informatiedragers laten voorleggen op de plaats die ze zelf aanwijzen. Ze 

 
8 Van toepassing is de havenpolitieverordening Haven van Antwerpen van 2 oktober 2021 
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mogen van de documenten en informatiedragers een afschrift vragen of nemen, of die tegen ontvangstbewijs bij 

zich houden of meenemen voor de periode die vereist is om hun taken uit te voeren. Ze kunnen de identiteit van 

personen controleren, hen verhoren en alle nuttige vaststellingen doen. 

 

Voor het DGWVVV 
 
Het artikel 5 van de Wet van 19 mei 2010 houdende de oprichting van de Kruispuntbank van de voer-
tuigen stelt de doeleinden, waarvoor de FOD Mobiliteit en Vervoer de gegevens die het voorwerp van 
de verwerking uitmaken, vast als: 
 

 7° de opsporing, de strafrechtelijke vervolging en de strafuitvoering van de misdrijven mogelijk te maken; 

11° het opleggen van administratieve sancties mogelijk te maken; 

 
Kortom, de persoonsgegevens die uit hoofde van dit protocol worden doorgegeven, worden wel de-
gelijk verzameld voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Indien 
de Partijen deze gegevens evenwel voor een ander dan het in dit protocol genoemde doeleinde wen-
sen te gebruiken, kunnen zij dit alleen doen wanneer de verdere verwerking verenigbaar is met het 
doel van de oorspronkelijke verwerking. 
 

C. Categorieën van doorgegeven persoonsgegevens 

Minimale gegevensverwerking - Gevraagde gegevens: 

In overeenstemming met artikel 5, § 1, c), van de AVG moeten de persoonsgegevens toereikend zijn, 
ter zake dienend en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden ver-
werkt. 

De categorieën van persoonsgegevens worden hieronder vermeld. De volledige lijst vindt u in bijlage 
1. 

De gegevens worden opgezocht op basis van de nummerplaat. 

Gegevenscategorie  
Aard van de inschrijving bij DIV 

 

Bewijs van evenredigheid: 
Voertuigen die vallen onder de Havenverkeersverordening die-
nen te zijn ingeschreven als aard PO. 

 

Gegevenscategorie  
Status van de inschrijving 

Bewijs van evenredigheid: 
Voertuigen die vallen onder de Havenverkeersverordening die-
nen te zijn ingeschreven en niet geschrapt. 

Gegevenscategorie:  
Gegevens betreffende de titularis van de inschrijving: 

Type titularis 
Actuele adresgegevens 

Voor natuurlijke personen  
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De familienaam  
De voornaam 

Voor rechtspersonen  

Het ondernemingsnummer 
De naam van de organisatie. 

Bewijs van evenredigheid: De persoonsgegevens zijn nodig om een PV te kunnen richten 
aan de persoon die het eventuele misdrijf heeft begaan. 

 

 

VI. DIENST EN PERSONEN DIE TOEGANG ZULLEN HEBBEN TOT DE GEVRAAGDE GEGE-

VENS 

 
De dienst die toegang tot de persoonsgegevens zal hebben is de Havenkapiteinsdienst. 
 
Binnen de Havenkapiteinsdienst hebben politioneel experten (haveninspecteurs) en de 

Port Authority Supervisors (havenagent) toegang tot de gegevens. 

 
 

VII. MODALITEIT EN FREQUENTIE VAN DE DOORGIFTE VAN GEGEVENS EN  

 

De toegang tot de gegevens wordt door het DG WVVV op een beveiligde, geïnformatiseerde methode 

verschaft. 

 

VIII. BEWARINGSTERMIJN VAN DE DOORGEGEVEN GEGEVENS 

 
In het geval van het opmaken van een PV, dient de informatie voor een maand beschikbaar te zijn. 

Indien er geen PV wordt opgemaakt dient de informatie niet bewaard te worden. 

 

IX. PLICHTEN IN HOOFDE VAN DE ONTVANGER, VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE 
 

a) Verwerkers 
 
 
De verplichtingen die uit dit protocol voortvloeien, zijn aan de verwerker meegedeeld. 

Overeenkomstig artikel 28 van de AVG zijn de volgende verplichtingen van toepassing: 

1° de verwerkingsverantwoordelijke doet uitsluitend een beroep op verwerkers die afdoende 
garanties bieden met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatori-
sche maatregelen; 

2° de verwerker neemt geen andere verwerker(s) in dienst zonder voorafgaande specifieke of 
algemene schriftelijke toestemming van de verwerkingsverantwoordelijke;  
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3° de verwerker verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend op basis van schriftelijke instructies 
van de verwerkingsverantwoordelijke, tenzij een krachtens een wet, een decreet of een or-
donnantie op de verwerker van toepassing zijnde bepaling hem tot verwerking verplicht vol-
gens die bepaling; 

4° bij gebrek aan instructies van de verwerkingsverantwoordelijke en uitgezonderd bij een ver-
plichting opgelegd door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie, zal de verwer-
ker zich onthouden van de verwerking van persoonsgegevens en zal hij geen enkel initiatief ter 
zake nemen; 

5° de verwerker waarborgt dat de tot het verwerken van de persoonsgegevens gemachtigde 
personen zich ertoe hebben verbonden vertrouwelijkheid in acht te nemen of door een pas-
sende wettelijke verplichting van vertrouwelijkheid zijn gebonden;  

6° de verwerker verleent de verwerkingsverantwoordelijke bijstand bij het vervullen van diens 
plicht om verzoeken om uitoefening van de vastgestelde rechten van de betrokkenen te be-
antwoorden; 

7°de verwerker wist alle persoonsgegevens en verwijdert bestaande kopieën na afloop van de 
verwerkingsdiensten voor de verwerkingsverantwoordelijke; 

8° de verwerker stelt aan de verwerkingsverantwoordelijke alle informatie ter beschikking die 
nodig is om de nakoming van de in artikel 28 neergelegde verplichtingen aan te tonen; 

9° de verwerker stelt de verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk in kennis indien naar zijn 
mening een instructie inbreuk oplevert op deze verordening of op andere Unierechtelijke of 
lidstaatrechtelijke bepalingen inzake gegevensbescherming; 

10° de verwerker brengt de verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte in het geval waarin 
een substantiële wijziging aan technische en organisatorische maatregelen zou worden aan-
gebracht. Een verandering van informaticamateriaal of een verandering van de verwerker kan 
onder meer, en niet uitputtend, worden opgevat als een substantiële wijziging. 

Bij verandering van de verwerker of indien een beroep wordt gedaan op een andere verwerker, is een 

voorafgaande schriftelijke toestemming van het DG WVVV vereist. 

b) Beveiliging 
 
Overeenkomstig de artikelen 32 tot 34 van de AVG zijn de verwerkingsverantwoordelijke en de ver-
werker verplicht om de persoonsgegevens te beschermen tegen inbreuken op de beveiliging die acci-
denteel of onrechtmatig leiden tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde ver-
strekking van of de toegang tot die persoonsgegevens. 
 
POAB verbindt zich ertoe, in eigen hoofde en middels een verwerkersovereenkomst met de verwerker, 
technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen voor de bescherming van de gege-
vens tegen elke ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, elk verlies of elke wijziging van de per-
soonsgegevens, alsook voor het vermijden of verkleinen van het risico op inbreuken, tegen accidenteel 
verlies of diefstal van gegevens, tegen wijzigingen, tegen ongeoorloofde toegang of misbruik en elk 
ander onrechtmatig gebruik van de persoonsgegevens. Met de ondertekening van dit protocol waar-
borgt POAB dat de netwerken waarmee de bij de verwerking van persoonsgegevens betrokken voor-
zieningen in verbinding staan, de vertrouwelijkheid en de integriteit van die persoonsgegevens waar-
borgen. 
 
Bij een inbreuk op de beveiliging verbindt POAB zich ertoe het DGWVVV onmiddellijk en in elk geval 
binnen 24 uur te verwittigen via het email adres privacy.road@mobilit.fgov.be. 
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De Partijen stellen elkaar in kennis van substantiële wijzigingen van de technische en organisatorische 
veiligheidsmaatregelen in verband met de gegevensverwerking zoals bepaald in dit protocol. 

c) Intermediair en dienstenintegrator 
 
Voor deze verwerking wordt beroep gedaan op de Vlaamse Dienstenintegrator(VDI)/ MAGDA. 

Op federaal gebied is FedICT ook betrokken. 

 

De dienstenintegratoren garanderen een end-to-end beveiliging van de persoonsgegevens alsook de 

nodige naspeurbaarheid van de opvragingen. 

 
d) Rechten van betrokkenen 

 

Overeenkomstig de AVG beschikken betrokkenen over een bepaald aantal rechten in verband met de 

verwerking van hun persoonsgegevens9. Concreet beschikken zij – steeds onder de door de AVG op-

gelegde voorwaarden en behoudens de daarin vervatte uitzonderingen - over de volgende rechten: 

 

- het recht op inzage (artikel 15 AVG); 

- het recht op rectificatie (artikel 16 AVG);   

- het recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG);  

- het recht van bezwaar tegen de verwerking (artikel 21 AVG);  

- het recht zich te verzetten tegen een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking geba-

seerd besluit, waaronder profilering, waaraan voor hen rechtsgevolgen zijn verbonden of 

dat hen treft (artikel 22 AVG)10;   

- het recht op gegevenswissing (artikel 17 AVG). 

 

De Partijen verbinden zich ertoe de verplichtingen na te komen die voortvloeien uit de uitoefening van 

deze rechten door de betrokkenen en dit in overeenstemming met artikel 12 van de AVG. Dit betekent 

dat de betrokkene in de praktijk, mits hij zijn identiteit bewijst en op basis van een door hem gedagte-

kend en schriftelijk verzoek, bij de ontvanger kosteloos de mededeling van de op hem betrekking heb-

bende gegevens kan verkrijgen, alsook de verbetering van onvolledige, onjuiste of overmatige gege-

vens kan bekomen. De praktische modaliteiten worden vermeld op de website van de FOD Mobiliteit 

en Vervoer/privacy/rechten van de betrokkene/uw rechten uitoefenen : https://mobilit.bel-

gium.be/nl/privacy#Rechten%20van%20de%20betrokkene 

 

e) Audits – controles 
 

POAB stelt het DG WVVV in staat om zich te vergewissen van de correcte toepassing van de in dit 

protocol overeengekomen technische en organisatorische maatregelen.  

POAB stelt alle documentatie ter beschikking van het DG WVVV die noodzakelijk is om aan te tonen 

dat zij al haar verplichtingen respecteert. 

 
9 Artikel 15, 16, 17, 18, 21 en 22 AVG. 

 

 

https://mobilit.belgium.be/nl/privacy#Rechten%20van%20de%20betrokkene
https://mobilit.belgium.be/nl/privacy#Rechten%20van%20de%20betrokkene
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Het DG WVVV behoudt zich het recht tot audits en steekproeven voor om te controleren of deze laat-

ste zijn verbintenissen volgens dit Protocol nakomt. 

POAB verbindt zich als zodanig ertoe te allen tijde inzagerecht te verlenen aan de FOD Mobiliteit en 

Vervoer en de Gegevensbeschermingsautoriteit, alsook aan hun vertegenwoordigers vernoemd op alle 

als voor deze diensten relevant beschouwde documenten, en op al hun vragen te antwoorden. In voor-

komend geval kunnen deze personen een bezoek of een consultatie ter plaatse, al dan niet van tevoren 

aangekondigd, verrichten om te controleren of zijn verwerker de voorwaarden van dit Protocol naleeft. 

 

X. ALGEMENE BEPALINGEN 

a) Sancties  

Elk gebruik van de ontvangen gegevens anders dan in dit Protocol bepaald is, is strikt verboden en 

heeft zonder meer de nietigverklaring van dit Protocol tot gevolg. 

In geval van een klaarblijkelijke inbreuk op de goede uitvoering van dit Protocol door POAB of indien 

blijkt dat het doorgeven van gegevens in strijd is met enigerlei wettelijke of reglementaire bepaling die 

erop van toepassing is, kan het DG WVVV - onverminderd de toepassing van Titel 6 van de Wet be-

scherming persoonsgegevens - zonder voorafgaande ingebrekestelling het doorgeven van de gegevens 

bedoeld in dit Protocol schorsen of het Protocol in zijn geheel ontbinden. 

 

In dergelijke situatie zal het DG WVVV POAB per aangetekende post of per e-mail met ontvangstbe-

vestiging de redenen voor deze schorsing of ontbinding ter kennis brengen. 

 

Het DG WVVV behoudt zich het recht voor om POAB voor de rechtbank te vervolgen en de betaling 

van alle schade ingevolge de niet-naleving van dit Protocol te eisen. 

 
b) Geschillen 

Als er zich moeilijkheden voordoen bij de interpretatie of de toepassing van dit protocol, verbinden de 

Partijen zich er toe in overleg te treden in een poging een minnelijke schikking te treffen. 

Als dat niet lukt, zijn de rechtscolleges van het gerechtelijke arrondissement Brussel bevoegd om de 

geschillen te beslechten. 

c) Beëindiging 
Elke Partij kan deze overeenkomst te allen tijde opzeggen. Er moet geen enkele vooropzeg in acht 

worden genomen. Het volstaat de andere Partij door middel van een met redenen omklede beslissing 

in kennis te stellen, behoudens de in artikel X, a, uitdrukkelijk genoemde bepalingen. 

 

d) 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 DG WVVV zal dit Protocol op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer gepu-
bliceerd worden: www.mobilit.belgium.be. 
Voor wat POAB betreft zal dit Protocol op hun website gepubliceerd worden: Privacybeleid | Port of 
Antwerp-Bruges (portofantwerpbruges.com) 

http://www.mobilit.belgium.be/
https://www.portofantwerpbruges.com/nl/privacybeleid
https://www.portofantwerpbruges.com/nl/privacybeleid
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Papieren exemplaren van dit Protocol zijn eveneens beschikbaar op eenvoudige schriftelijke aanvraag 
bij de verstrekker of de ontvanger op de in hoofding vermelde postadressen of op de e-mailadressen 
vermeld in artikel X, e) van dit Protocol. 
 

e) Contactpunten 

 

a) Voor POAB: 

dpo@portofantwerpbruges.com 

b) Voor Het DG WVVV: 

dpo@mobilit.fgov.be   

 
f) Duur van het Protocol en inwerkingtreding 

 
Aangezien de doeleinden van de ontvanger, waarvoor de in dit protocol geformaliseerde mededeling 
nodig is, niet beperkt zijn in de tijd, wordt dit protocol gesloten voor onbepaalde duur en treedt het in 
werking vanaf de datum van de laatste ondertekening. 
 
Opgemaakt te Brussel op ________________ in drie exemplaren, waarbij elke partij erkent een exem-
plaar te hebben ontvangen.  
 
 

Voor het Directoraat-generaal  

Wegvervoer en Verkeersveiligheid 

 
 
 
 
 

Martine INDOT, 

Directeur-generaal 

Voor Haven van Antwerpen-Brugge, 

 

 

 

Niels Vanlaer 

Havenkapitein 

  

mailto:dpo@portofantwerpbruges.com
mailto:dpo@mobilit.fgov.be
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Bijlage 1: Attributenlijst 

Inschrijvingsgegevens 

status.code Status van de inschrijving 

status.description Omschrijving van de statuscode van de inschrijving 

Titularisgegevens 

type Type titularis 

source Bron identificatienummer 

lastName Familiena(a)m(en) titularis 

firstName Voorna(a)m(en) titularis 

companyNr Ondernemingsnummer 

name Naam van de organisatie 

legalFormCode Rechtsvormcode van de organisatie 

legalFormAbbrev Rechtsvormafkorting van de organisatie 

streetName Straatnaam 

houseNumber Huisnummer 

box Postbusnummer 

postalCode Postcode 

cityName Gemeentenaam 

cityNisCode NIS-code gemeente 

country.code Landcode 

country.description Landnaam 

Voertuiggegevens 

kind.code Code van de aard van het voertuig 

kind.description Omschrijving van de aard van het voertuig 
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