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Artikel 1 Partijen bij het protocol
1. Dit protocol in de zin van artikel artikel 8 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het
elektronische bestuurlijke gegevensverkeer 1, wordt afgesloten tussen volgende partijen:
Enerzijds :
Het Belgisch Instituut voor postdienten en telecommunicatie (BIPT), Ellipsgebouw C,
Koning Albert II-laan 35 B1, 1030 Brussel, vertegenwoordigd door de Raad van het Instituut of
zijn voorzitter.
Het BIPT is verwerkingsverantwoordelijke van de verwerking in de zin van artikel 24 van de
Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke
personen i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die
gegevens (…), (hierna : “AVG”) van alle persoonsgegevens in Brabo (zie verder).
De DPO van het BIPT is bereikbaar via dataprotection@bipt.be
1

De eerste paragraaf van dit artikel luidt :

§ 1. Elke elektronische mededeling van persoonsgegevens door een instantie naar een andere instantie of naar
een externe overheid vereist een protocol, gesloten tussen de betreffende instanties.
In dat protocol wordt in ieder geval het volgende vastgelegd :
1° de identificatie van de verwerkingsverantwoordelijken;
2° de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden medegedeeld;
3° de categorieën en omvang van de medegedeelde persoonsgegevens conform het
proportionaliteitsbeginsel;
4° de categorieën van ontvangers en derden die mogelijks de gegevens eveneens verkrijgen;
5° de wettelijke basis van zowel de mededeling als de inzameling van de gegevens;
6° de beveiligingsmaatregelen van de mededeling, rekening houdend met de stand van de techniek, de
uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua
waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van personen;
7° de periodiciteit van de mededeling;
8° de duur van de mededeling;
9° de sancties in geval van niet-naleving van het protocol;
10° de beschrijving van de precieze doeleinden waarvoor de gegevens oorspronkelijk werden ingezameld
door de instantie die beheerder is van de gevraagde gegevens;
11° ingeval van latere verwerking van de ingezamelde gegevens, vermelding van de verenigbaarheidsanalyse
van de doeleinden van deze verwerking met het doeleinde waarvoor de gegevens aanvankelijk zijn verzameld
overeenkomstig artikel 6, lid 4, van de algemene verordening gegevensbescherming;
12° afspraken omtrent de garantie van de kwaliteit van de gegevens en in voorkomend geval de eerbiediging
van het wettelijk kader dat de toegang tot de authentieke gegevensbron regelt;
13° specifieke maatregelen die de gegevensmededeling omkaderen zoals de keuze van het formaat van de
mededeling, de logging van de toegangen zodat men kan controleren wie wanneer toegang had tot welke
gegevens en waarom en de invoering van een verwijzingsrepertorium in het geval van een automatische
mededeling van de wijzigingen aan de gegevens.
Het protocol wordt gesloten door de betreffende verwerkingsverantwoordelijken na advies van de functionaris
voor gegevensbescherming van alle betrokken instanties en wordt vervolgens onmiddellijk bekendgemaakt op
de website van alle betrokken instanties.
Voorafgaand aan het sluiten van een protocol kan op verzoek van een betrokken partij het advies van de
Vlaamse toezichtcommissie, vermeld in artikel 10 of 10/1, worden ingewonnen. De Vlaamse toezichtcommissie
brengt haar advies uit binnen een termijn van dertig dagen nadat alle daartoe noodzakelijke gegevens aan de
Vlaamse toezichtcommissie zijn medegedeeld. In speciaal gemotiveerde dringende gevallen kan de termijn
worden teruggebracht tot vijftien dagen. De adviezen van de Vlaamse toezichtcommissie zijn schriftelijk en met
redenen omkleed. Ze worden aan de betreffende instantie meegedeeld en op de website van de Vlaamse
toezichtcommissie bekendgemaakt.
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En anderzijds :
De Vlaamse Waterweg nv, havenstraat 44 te 3500 Hasselt], vertegenwoordigd door
Chris Danckaerts.
De Vlaamse Waterweg nv is verwerkingsverantwoordelijke van de verwerking in de zin van
artikel 24, AVG van alle gegevens die onderwerp betreffen van dit protocol (cf. infra).
De DPO van De Vlaamse Waterweg nv is bereikbaar via privacy@vlaamsewaterweg.be.
Elke partij worden hierna verkort “BIPT” of “DVW” genoemd en, waar toepasselijk, Partijen.

Artikel 2 Onderwerp van het protocol
2. DVW beschikt over AIS (Automatic Identification System) aan de hand waarvan de volgende
gegevens kunnen worden geraadpleegd :
• Vaste gegevens inzake de betreffende schepen: scheepsnaam en callsign; lengte en breedte;
scheepstype; MMSI-nummer; IMO-nummer
• Variabele gegevens inzake de betreffende schepen: positie; koers en snelheid; diepgang;
lading; bestemming; verwachte tijd van aankomst
Volgens de klasse AIS beschreven in Recommendation M.1371-5 (02/2014) van de ITU, wordt
bepaald welke informatie de schepen versturen.
3. Het BIPT beschikt in het kader van haar bevoegdheden inzake het verstrekken van en de controle
op maritieme vergunningen over gegevens (met inbegrip van persoonsgegevens) die te maken
hebben met maritieme radiocommunicatie, met name een lijst van de radiovergunningen met
de naam en voornaam van de eigenaar, de contactgegevens van de eigenaar, meer bepaald
telefoon- en gsm-nummers en e-mailadressen evenals de naam, voornaam, telefoon- en gsmnummers en e-mailadressen,
van twee door de eigenaar opgegevencontactpersonen die
kunnen gecontacteerd worden in noodsituaties.
4. In het kader van haar bevoegdheden beschikt het BIPT eveneens over de nodige AIS-informatie
maar niet over de AIS-informatie over de scheepvaart op het Albertkanaal en ten noorden van
het Albertkanaal (provincies Limburg en Antwerpen). Het protocol met DVW heeft tot doel deze
leemte op te vullen.
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5. Het BIPT beschikt over een softwaretool die AIS-informatie vergelijkt met de BMR-database van
het BIPT waarin de maritieme vergunningen, certificaten,… zijn opgenomen. Brabo is immers
een tool met databank die door het BIPT wordt beheerd en die de data uitgestuurd door de AIStransponders geïnstalleerd aan boord van vaartuigen vergelijkt met de vergunningsgegevens
van het schip. Het is eveneens mogelijk om online kennis te nemen van de positie van het schip.
Kennis van de precieze locatie van een schip is immers noodzakelijk om de nodige controles aan
boord te kunnen uitvoeren. Wanneer een AIS-installatie van een schip met een door het BIPT
toegewezen MMSI-nummer, roepnaam of ATIS-nummer verkeerd uitzendt ( door de fabrikant
of schipper niet correct geprogrammeerd) kan het BIPT via de uitgezonden AIS-positie het schip
bezoeken en controleren. In geval van storingen zoals een marifoon die blijft uitzenden en in het
geval van nooduitzendingen van een EPIRB, PLB, MOB, marifoon, kan BIPT d.m.v. de AIS-positie
de schepen (in de buurt) weergegeven.
6. Het BIPT gebruikt Brabo om controles van radioapparatuur op de schepen te vereenvoudigen
en om na te gaan welke schepen al dan niet de correcte gegevens uitsturen (MMSI, roepnaam,
scheepsnaam,…).
7. Inzake de scheepvaart langs het Albertkanaal en ten noorden van het Albertkanaal (provincies
Limburg en Antwerpen) doet het BIPT een beroep op DVW voor het bekomen van AISinformatie, zoals beschreven in dit protocol.

Artikel 3 Beschrijving van de categorieën van doorgegeven
persoonsgegevens, hun formaat en motivering in het kader van
proportionaliteit.
8. Door middel van dit protocol verklaart het BIPT het proportionaliteitsbeginsel te respecteren en
zich strikt te houden aan het opvragen en raadplegen van persoonsgegevens die noodzakelijk
zijn in het uitvoeren van zijn wettelijke opdrachten, geplaatst binnen een ruimer wettelijk kader
zonder dat de opgevraagde informatie buiten verhouding staat tot waarvoor deze informatie
moet en kan dienen. Het proportionaliteistbeginsel moet in deze geïnterpreteerd worden in de
zin van de AVG, meer bepaald :
• artikel 5, 1, c), AVG waarin als principe wordt vooropgesteld: persoonsgegevens moeten
toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden
waarvoor zij worden verwerkt, evenals
• overweging 39 en artikel 25 AVG, met name de beginselen van gegevensverwerking door
ontwerp en door standaardinstellingen
9. DVW treft de nodige speciﬁeke maatregelen opdat aan de vereisten inzake
gegevensbescherming door ontwerp en door standaardinstellingen voldaan wordt, en verklaart
de nodige maatregelen te nemen opdat het proportionaliteitsbeginsel te allen tijde wordt
gerespecteerd.
10. Toelichting inzake minimale gegevensverwerking overeenkomstig het e-govdecreet :
•

Van welke personen worden de persoonsgegevens meegedeeld? Hoe groot is deze groep
personen? (art. 8, §1, 2e lid, 3°, e-govdecreet):
Van personen wiens persoonsgegevens (binnenschip is de woongelegenheid) worden
gecapteerd door AIS. Het betreft een groep van rond de 100 schepen per dag,
voornamelijk binnenschepen.
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•

Welke gegevens? (art. 8, §1, 2e lid, 3°, e-govdecreet)

Het betreft niet-gepseudonimiseerde gegevens.
Opsomming van alle categorieën
gegevens.
Vaste gegevens: scheepsnaam en
callsign; lengte en breedte;
scheepstype; MMSI-nummer; IMOnummer;
Variabele gegevens: positie; koers en
snelheid; diepgang; lading; bestemming;
verwachte tijd van aankomst.

Motivering van de noodzaak voor de
doeleinden
Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de
identificatie van de vaartuigen om de
controleopdracht zoals vastgelegd in het
statuut van het BIPT (artikel 14 van de wet
van 17 januari 2003) vanop afstand te
kunnen uitvoeren.
Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de
positiebepaling van vaartuigen zodat in het
kader van de controleopdracht van het BIPT,
aan boord kan gegaan worden om over te
gaan tot een controle van alle aanwezige
apparatuur

11. categorieën van ontvangers bij de ontvangende partijen:
Techniekers van de controlecentra alsook de administratieve medewerkers van de maritieme
dienst. Via reeds bestaande protocollen wordt er toegang gegeven aan derden (cfr. Artikel 7)
motivering: Deze gegevens zijn absoluut noodzakelijk voor het kunnen inplannen van controles,
zowel aan boord als louter administratief. .
12. De wijze van de terbeschikkingstelling gebeurt door het “streamen” van de ontvangen AISinformatie via een VPN-verbinding tussen DVW en de Brabo-tool van het BIPT in NMEA0183HS
formaat.

Artikel 4 Wettelijke basis voor de verwerking
1. Wat betreft het BIPT
13. Het BIPT verwerkt de persoonsgegevens in Brabo met het oog op zijn wettelijke bevoegdheden

vermeld in
• artikel 14, § 1, 3°, a, van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de
regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector : “§ 1. Onverminderd zijn

wettelijke bevoegdheden, heeft het Instituut de volgende taken met betrekking tot
elektronische
communicatienetwerken
en
elektronische
communicatiediensten,
eindapparatuur, radioapparatuur [12 , met betrekking tot de sector digitale infrastructuren
in de zin van de wet van 7 april 2019 tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van
netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid, met
betrekking tot de sectoren elektronische communicatie en digitale infrastructuren in de zin
van de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke
infrastructuren (…)
3° het toezicht op de naleving van de volgende normen en van de uitvoeringsbesluiten
ervan:
a) de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie;
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•

artikel 13/1, § 1 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicaties :

•

de artikelen 5 tot 17/1 van het koninklijk besluit van 18 december 2009 betreffende de
private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde
middelen.
De
tekst
daarvan
vindt
u
hier
:
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=we
t&cn=2009121804

Art. 13/1. § 1. Niemand mag in het Rijk noch aan boord van een zeeschip, een binnenschip,
een luchtvaartuig of enige andere drager onderworpen aan het Belgisch recht, een zend- of
ontvangtoestel voor radiocommunicatie houden, of een station voor radiocommunicatie
aanleggen en doen werken zonder een schriftelijke vergunning op basis van artikel 39 of
een gebruiksrecht op basis van artikel 18.

2. Wat betreft DVW (+ vermelding van verenigbaarheidsanalyse)
14. DVW verwerkt AIS-gegevens in het kader van hun wettelijke bevoegdheden inzake RIS en
veiligheid op de waterwegen. Dit wordt vermeldt in:
• Decreet van 18/12/2008 betreffende River Information Services op de binnenwateren
• Decreet van 02/04/2004 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern
verzelfstandigde agentschap De Vlaamse Waterweg nv, naamloze vennootschap van publiek
recht.
• Richtlijn 2005/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005
betreffende geharmoniseerde River Information Services (RIS) op de binnenwateren in de
Gemeenschap
• Verordening (EG) nr. 414/2007 van de Commissie van 13 maart 2007 betreffende technische
richtsnoeren voor de planning, de toepassing en het operationele gebruik van River
Information Services (RIS), zoals vermeld in artikel 5 van Richtlijn 2005/44/EG van het
Europees Parlement en de Raad betreffende geharmoniseerde River Information Services
(RIS) op de binnenwateren in de Gemeenschap
• Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 september
2006 houdende vaststelling van het algemeen politiereglement voor de scheepvaart op de
binnenwateren van het Koninkrijk en van het koninklijk besluit van 19 maart 2009
betreffende de technische voorschriften voor binnenschepen
Verenigbaarheid:
Een betere planning van de binnenvaartreizen en het verwerken van een actueel verkeersbeeld
dragen bij tot een veiligere en vlottere scheepvaart. Dit past volledig binnen de beoogde diensten
zoals gedefinieerd in het kader van het Decreet betreffende de River Information Services op de
binnenwateren. Beide partijen hebben een wettelijke basis waarbij de doelstellingen vallen onder die
van het algemeen belang en de regeling van de openbare veiligheid bij de scheepvaart. De doorgifte
van AIS-gegevens tussen dit soort overheden komt regelmatig voor in de context van deze
doelstellingen. De mededelende partij wint een licht voordeel doordat er een dubbele controle van
de AIS-gegevens gebeurt, waardoor de juistheid van de gegevens extra gegarandeerd wordt. Het
kader waarin de gegevens zijn opgevraagd is met soortgelijke doelstellingen opgericht en zal
hetzelfde formaat gebruiken. De verdere verwerking zal voor de betrokkenen geen impact betreffen,
de doorgave van gegevens vindt louter plaats opdat het BIPT geen bijkomende infrastructuur moet
installeren. De eindgebruiker merkt dus geen verschil. Verder zijn er passende waarborgen genomen
om de gegevens te beveiligen.
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Artikel 5 Werkingsmodaliteiten
15. Met het oog op de naleving van artikel 5.1.c. en 5.1.f, AVG worden de volgende maatregelen
genomen :
a. Enkel gemachtigde personeelsleden van het BIPT krijgen toegang tot de Brabo-databank
via een login en wachtwoord;
b. De gemachtigde personeelsleden van het BIPT krijgen uitsluitend toegang tot het
raadplegen van de databank in het kader van hun wettelijke opdrachten en de opleidingen
of trainingen die daarvoor nodig zijn;
c. Bij het BIPT krijgen enkel de personeelsleden die in het kader van hun taken Brabo nodig
hebben toegang tot deze databank. Zij moeten beschikken over een wachtwoord en login.

Artikel 6 Periodiciteit van de doorgifte
16. DVW bezorgt de AIS- gegevens vermeld in paragraaf 7 in een continue streaming aan het BIPT

en dit via een VPN-verbinding. Het BIPT moet immers over de meest actuele AIS- informatie
kunnen beschikken m.b.t. schepen die zich in de omgeving van het Albertkanaal bevinden:
zonder deze informatie zijn controles aan boord niet mogelijk.

Artikel 7 Toegangsvereisten en bepaling van profiel
17. Het BIPT neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen in de zin van artikel
5.1.f AVG, teneinde de scheepsgegevens die het van DVW bekomt, afdoende te beschermen.
18. Alleen gemachtigden bij het BIPT krijgen een login en wachtwoord.
19. Daarnaast houdt het BIPT gegevens bij telkens bij Brabo wordt ingelogd. Het uur, de datum, het
IP-adres en de zoekopdracht worden bijgehouden. De zoekopdracht bestaat uit het invullen van
een scheepsnaam, roepnaam, ATIS-nummer, MMSI-nummer , ENI-nummer of een combinatie
hiervan.
20. Brabo biedt tevens invulvelden aan met de mogelijkheid om gegevens bij te houden per groep,
met name het BIPT, MRCC en SPN (zie hieronder).
21. Binnen het BIPT krijgende volgende personen toegang tot de Brabo-databank :
• de gemachtigde personeelsleden van het BIPT;
• de gemachtige personeelsleden van de Scheepvaartpolitie (SPN), in de mate dat het
protocol dat afgesloten is tussen het BIPT en SPN hen deze toegang toestaat 2;
• de gemachtige personeelsleden van de Kustwacht (MRCC/MDK), in de mate dat het
protocol dat afgesloten is tussen het BIPT en MRCC/MDK hen deze toegang toestaat3;
2

Cf.
https://www.bipt.be/consumenten/publication/protocol-tussen-het-bipt-en-descheepvaartpolitie-inzake-het-uitwisselen-van-bepaalde-persoonsgegevens
3
Cf. https://www.bipt.be/consumenten/publication/protocol-tussen-het-bipt-en-de-kustwachtinzake-het-uitwisselen-van-bepaalde-persoonsgegevens
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22. Het BIPT verbindt er zich toe om ten allen tijde en kostenloos haar medewerking te verlenen
aan het opstellen of updaten van een gegevenseffectenbeschermingsrapport (GEB).

Artikel 8 Bestaande en bijkomende veiligheidsmaatregelen in
het kader van AVG4
23. Overeenkomstig de artikelen 32 tot 34, AVG, verbinden de Partijen zich ertoe hun
persoonsgegevens te beschermen tegen elke inbreuk op de veiligheid die, hetzij per ongeluk,
hetzij onrechtmatig, leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde
verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot de desbetreffende gegevens.
24. Door de ondertekening van dit protocol bevestigt DVW de passende technische en
organisatorische maatregelen te hebben genomen en ervoor gezorgd te hebben en er blijvend
voor te zorgen dat de ICT-infrastructuren waarmee de bij de verwerking van de
persoonsgegevens betrokken uitrustingen verbonden zijn, de vertrouwelijkheid en de integriteit
van die persoonsgegevens garanderen.

Artikel 9 Regels inzake de rechten van de betrokkene bij de
ontvanger
25. De Partijen verbinden zich ertoe te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de
uitoefening van de rechten van de betrokkene.
26. Elke betrokkene kan bij eventuele vragen m.b.t. de uitoefening van zijn of haar rechten i.k.v. de
AVG contact opnemen met DVW via[mailadres DPO DVW]
27. Elke betrokkene kan bij eventuele vragen m.b.t. de uitoefening van zijn of haar rechten i.k.v. de
AVG contact opnemen met het BIPT via dataprotection@bipt.be of info@bipt.be.
28. Indien de betrokkene van oordeel is dat dat zijn of haar rechten inzake de verwerking van
persoonsgegevens niet werden gerespecteerd, kan deze een klacht indienen bij de Belgische
Gegevensbeschermingsautoriteit via contact(at)apd-gba.be of per post :
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

4

Cf. AVG, overweging 30 : Natuurlijke personen kunnen worden gekoppeld aan online-identificatoren via hun
apparatuur, applicaties, instrumenten en protocollen, zoals internetprotocol (IP)-adressen, identificatiecookies
of andere identificatoren zoals radiofrequentie-identificatietags. Dit kan sporen achterlaten die, met name
wanneer zij met unieke identificatoren en andere door de servers ontvangen informatie worden gecombineerd,
kunnen worden gebruikt om profielen op te stellen van natuurlijke personen en natuurlijke personen te
herkennen.
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Artikel 10 Vertrouwelijkheid
29. Alle informatie waarvan het personeel van het BIPT en de verwerkers kennis moeten nemen in
het kader van dit protocol, is strikt vertrouwelijk.
30. Het BIPT verbindt zich ertoe alle vertrouwelijke informatie, van welke aard ook, die meegedeeld
zal worden of waarvan kennis genomen zal worden krachtens dit protocol, geheim te houden,
zowel tijdens als na de verwerking.
31. Het BIPT staat ervoor garant dat het personeel en verwerker(s) die informatie vertrouwelijk
behandelen. Enkel de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taken,
zullen meegedeeld worden aan het personeel en de verwerker(s) van het DVW.
32. De persoonsgegevens die het BIPT ontvangt van DVW, mogen in geen geval verder verspreid
worden of aan derden meegedeeld, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van opdrachten van
het BIPT, met name door mededeling aan MRCC/MDK of SPN in het kader van de protocollen
die het BIPT met deze instanties heeft afgesloten.
33. Voor de verwerking van de ontvangen gegevens doet het BIPT geen beroep op derden of andere
tussenpersonen.

Artikel 11 Wijziging van het protocol
34. Indien de Partijen het nodig achten, zal dit protocol herzien worden.
35. Dit protocol mag enkel schriftelijk met het akkoord van de twee Partijen gewijzigd worden.
36. Alle aanpassingen zullen in werking treden vanaf de datum die in het aangepaste protocol
vastgelegd zal worden.

Artikel 12 Geschillen en sancties
37. 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.
38. De ene Partij is verantwoordelijk voor de schade die de andere Partij zou lijden als de ene Partij
zelf, de verwerker of de personeelsleden van die ene Partij de verplichtingen in het kader van
dit protocol niet zouden naleven.
39. Indien de overtreding van het protocol ertoe leidt of kan leiden dat de bescherming van
persoonsgegevens in het gedrang komt, wordt dit door één Partij of door beide Partijen
onverwijld gemeld aan de Gegevensbeschermingsautoriteit.
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40. Onverminderd haar recht om een schadevergoeding te vorderen en in afwijking van artikel 5,
2°, kan de ene Partij dit protocol middels eenvoudige kennisgeving en zonder voorafgaandelijke
ingebrekestelling eenzijdig beëindigen indien de andere Partij deze persoonsgegevens verwerkt
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 13 Inwerkingtreding
41. Het protocol treedt in werking op de dag van ondertekening door beide Partijen.
42. Het protocol wordt afgesloten voor een onbepaalde duur. Het protocol eindigt van rechtswege
wanneer er geen rechtsgrond meer bestaat voor de gevraagde doorgifte van persoonsgegevens.
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Artikel 14 Advies van de DPO
43. De DPO van het BIPT geeft volgend advies:
Positief -

(In

Negatief

te

vullen

(Schrappen wat niet past)

in

geval

van

negatief

advies

van

de

DPO):

advies

van

de

DPO):

Hoewel het advies van de DPO negatief was, heeft de verwerkingsverantwoordelijke
van het BIPT dit protocol toch ondertekend om de volgende redenen: …
44. De DPO van DVW, geeft volgend advies:
Positief -

Negatief

(In

vullen

te

(Schrappen wat niet past)

in

geval

van

negatief

Hoewel het advies van de DPO negatief was, heeft de verwerkingsverantwoordelijke
van het BIPT dit protocol toch ondertekend om de volgende redenen: …

Datum ondertekening: …………………………….

Voor akkoord (BIPT)

Digitally signed by

Michel Van Michel Van
Bellinghen Bellinghen
(Signature)
2021.06.16
(Signature) Date:
12:07:59 +02'00'

Voor akkoord (De Vlaamse Waterweg nv)

Digitally signed

Christiaan by Christiaan
Danckaert Danckaerts
(Signature)
s
Date:
(Signature) 2021.06.16
18:09:16 +02'00'

Voorzitter van de Raad van het BIPT

Gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse
Waterweg nv

Michel Van Bellinghen

Chris Danckaerts

Pagina 12 van 12

