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PROTOCOL VOOR DE ELEKTRONISCHE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN HET AGENT-
SCHAP BINNENLANDS BESTUUR NAAR DE UNIVERSITEIT HASSELT 

in het kader van wetenschappelijk onderzoek naar de invloed van groen in Vlaamse steden op de 
mentale gezondheid van inwoners 

12 februari 2021 

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

TUSSEN 

AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR, waarvan de administratieve zetel is gevestigd te 1000 Brus-
sel, Havenlaan 88 bus 70, en ingeschreven in de KBO met nummer 0316.380.841, vertegenwoordigd 
door de leidend ambtenaar JEROEN WINDEY, administrateur-generaal 

hierna: “ABB”; 

EN 

UNIVERSITEIT HASSELT, een autonome openbare instelling, waarvan de maatschappelijke zetel is 
gevestigd te 3500 Hasselt, Martelarenlaan 42 en met ondernemingsnummer 0208.359.859, rechts-
geldig vertegenwoordigd door prof. dr. Robert Malina, directeur van het onderzoeksinstituut Cen-
trum voor Milieukunde (CMK) en prof. dr. Sebastien Lizin, promotor,  

hierna: “UHasselt”; 

ABB en UHasselt worden hieronder ook wel afzonderlijk aangeduid als een “partij” of gezamenlijk als 
de “partijen”; 

NA TE HEBBEN UITEENGEZET 

A. ABB is een intern verzelfstandigd agentschap binnen het Vlaamse ministerie Kanselarij en Be-
stuur, opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2005. Het agentschap 
werd opgericht voor de beleidsondersteuning en de uitvoering van het beleid inzake de bin-
nenlandse aangelegenheden, met inbegrip van de coördinatie van het beleid met betrekking 
tot Brussel-Hoofdstad en met betrekking tot de Vlaamse Rand rond Brussel, van het steden-
beleid, van het integratie- en inburgeringsbeleid en voor de beleidsondersteuning.  

B. De UHasselt verwijst voor het regelgevend kader naar: 

- de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013 en 
- het decreet houdende het statuut van de Universiteit Hasselt en de Hoge Raad voor 

het Hoger Onderwijs in Limburg van 20 juni 2008. 

C. C1. De UHasselt doet als universiteit aan wetenschappelijk en statistisch onderzoek (artikel 
II.18, §2 Codex Hoger Onderwijs), onder meer in de milieukunde.  Dit protocol kadert in een 
onderzoek naar de invloed van groen in de Vlaamse steden op de mentale gezondheid van 
inwoners. Bruikbare gegevens voor dit onderzoek zijn beschikbaar bij ABB. ABB ontwikkelt im-
mers de gemeente- en stadsmonitor als gevolg van zowel artikel 2, §1, eerste lid van het de-
creet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur als artikel 4 van het besluit van de Vlaamse 
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Regering van 28 oktober 2005 tot oprichting van intern verzelfstandigd agentschap “Agent-
schap Binnenlands Bestuur”.   

ABB beschikt hierdoor over een unieke en rijke dataset over de tevredenheid, gedragingen en 
participatie van de inwoners van 300 Vlaamse steden en gemeenten en is daarom het best 
geplaatst om deze gegevens ter beschikking te stellen voor wetenschappelijk onderzoek.    

C2. ABB wisselt eenmalig gegevens uit met UHasselt.   

D. De partijen wensen overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: 
AVG) en artikel 8, §1, van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuur-
lijke gegevensverkeer een protocol te sluiten met betrekking tot de elektronische mededeling 
van persoonsgegevens. Dat protocol wordt bekendgemaakt op de website van beide partijen. 

F. De functionaris voor gegevensbescherming van ABB heeft op 3 december 2020 advies met 
betrekking tot een ontwerp van dit protocol gegeven. De functionaris voor gegevensbescher-
ming van ABB is bereikbaar via ABB.veiligheid@vlaanderen.be.  

G. De functionaris voor gegevensbescherming van UHasselt heeft op 17 september 2020 advies 
met betrekking tot een ontwerp van dit protocol gegeven. De functionaris voor gegevensbe-
scherming van UHasselt is bereikbaar via dpo@uhasselt.be.  

H. Het advies van de Vlaamse Toezichtscommissie werd niet ingewonnen.  

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: 

Artikel 1: Onderwerp  

In dit protocol worden de voorwaarden en modaliteiten van de elektronische mededeling van de per-
soonsgegevens zoals omschreven in artikel 3 door ABB aan UHasselt uiteengezet. 

Artikel 2: Rechtvaardigingsgronden van zowel de mededeling als de inzameling van 
de persoonsgegevens 

De beoogde gegevensverwerking door UHasselt gebeurt op grond van een taak van algemeen belang, 
namelijk wetenschappelijk onderzoek. Ze heeft geen betrekking op bijzondere categorieën van per-
soonsgegevens als vermeld in artikel 9 AVG.  

ABB heeft de opgevraagde gegevens oorspronkelijk verzameld voor volgende doeleinden:  

Statistisch onderzoek als gevolg van artikel 2 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal 
bestuur. Artikel 2, §1, eerste lid geeft de gemeenten en openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
de taak om op het lokale niveau duurzaam bij te dragen aan het welzijn van de burgers en verzekeren 
van een burgernabije, democratisch, transparante en doelmatige uitoefening van hun bevoegdheden. 
Artikel 2, §1, tweede lid bepaalt dat de lokale besturen de inwoners zo veel mogelijk bij het beleid 
moeten betrekken en openbaarheid van bestuur moeten bewerkstelligen. ABB zelf is verantwoordelijk 
voor het uitvoeren van een samenhangend beleid inzake lokale en de provinciale besturen en het ste-
denbeleid door artikel 4, eerste lid van het besluit van 28 oktober 2005 tot oprichting van het intern 
verzelfstandigd agentschap “Agentschap Binnenlands Bestuur”.  



  Finale versie 

3 
 

Het neemt daarom de coördinatie van de gemeente- en stadsmonitor op. In de uitvoering van de om-
schreven overheidstaak is de gemeente- en stadsmonitor een belangrijk instrument: er wordt (onder 
andere via survey-onderzoek) gepeild naar de tevredenheid, het gedrag, en de participatie van burgers 
in het lokaal bestuur (artikel 6, lid 1, e) AVG). 

UHasselt zal de opgevraagde gegevens verwerken voor volgende doeleinden: 

De gegevens zullen worden verwerkt voor wetenschappelijk en statistisch onderzoek. De UHasselt is 
krachtens Belgische wetgeving een instelling van openbaar nut (art. II.1 Codex Hoger Onderwijs) en 
heeft onder meer de opdracht wetenschappelijk onderzoek te voeren (art. II.2, II.18, §2 en II.79 Codex 
Hoger Onderwijs). 

Op deze verwerkingen geldt een uitzondering volgens artikel 5, 1, b), tweede zinsdeel van de AVG: 
deze verwerkingen worden niet als onverenigbaar beschouwd met de oorspronkelijke doeleinden.  

Artikel 3: De gevraagde persoonsgegevens en de categorieën en omvang van de ge-
vraagde persoonsgegevens conform het proportionaliteitsbeginsel 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de verschillende persoonsgegevens die wor-
den meegedeeld, alsook de verantwoording van de proportionaliteit en de bewaartermijn van de ge-
gevens. 

Het betreft persoonsgegevens over gezondheid als vermeld in artikel 9 AVG. Dit wordt gespecificeerd 
in onderstaande tabel. 

Cluster 1: Kernvari-
abelen 

Verantwoording van proportionaliteit: Het doel van het onderzoek is nagaan 
of de aanwezigheid van groen in Vlaamse steden een impact heeft op de men-
tale gezondheid van de inwoners. De onderstaande gegevens die zijn verza-
meld in de Stadsmonitor zijn relevant, omdat het zowel gaat om gegevens 
rond psychische gezondheid als om gegevens rond aanwezigheid van en te-
vredenheid over groen in de stad.  
1.1 Gezondheidsgegevens  

- Concrete gegevens: gelukkig in de voorbije week, genoten van het le-
ven in de voorbije week, slecht geslapen in de voorbije week, gevoel 
dat je niet op gang kon komen in de voorbije week, droevig in de voor-
bije week, eenzaam in de voorbije week, gevoel dat alles moeite 
kostte in de voorbije week, gestresseerd in de voorbije week, gede-
primeerd in de voorbije week  

- Verwerkingsgrond: Gegevens over gezondheid zijn een bijzondere ca-
tegorie van persoonsgegevens in de zin van artikel 9, lid 1 AVG. De 
verwerking van deze gegevens is in principe verboden. In dit geval is 
echter de uitzondering van artikel 9, lid 2, j) AVG van toepassing: de 
verwerking is noodzakelijk voor wetenschappelijke doeleinden.  

1.2 Gegevens over groen in en rond de woonplaats   
aanwezigheid tuin voor eigen gebruik, aanwezigheid groendak, tevredenheid 
met zicht op groen vanuit de woning, voldoende groen in de buurt, tevreden-
heid met groen in de stad, aantal parkbezoeken (in eigen stad)  
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Cluster 2: Controle-
variabelen  

Verantwoording van proportionaliteit: De mentale gezondheid van een per-
soon is een combinatie van demografische, economische, sociale en omge-
vingsfactoren. Het gaat om een verkennend onderzoek op basis van een 
cross-sectionele dataset, waardoor zoveel mogelijk variabelen die ook een 
verband kunnen hebben met iemands mentale gezondheid nodig zijn om ver-
tekeningen door omitted-variable bias in de mate van het mogelijke uit te 
sluiten.  
2.1 Gegevens over woonplaats  

- postcode, aantal jaar woonachtig op adres, aantal jaar woonachtig in 
stad 

- tevredenheid over woning, type woning 
- aanwezigheid van warm stromend water, centrale verwarming, bad 

of douche, plaats voor auto, balkon, koer/terras/patio, internetaan-
sluiting, energiezuinige condensatieketel of hoogrendementsketel, 
regenwateropvang en gebruik voor toilet en wasmachine, dubbel- of 
driedubbel glas, zolder/dakisolatie, zonnepanelen, zonneboiler 

- staat van centrale verwarming, elektrische installatie, buitenschrijn-
werk, ramen, dakgoot, dak 

- geurhinder, ongedierte, lawaaihinder, schimmel, opstapeling vuilnis, 
te weinig plaats voor het aantal inwoners, te weinig privacy, mate van 
andere types hinder in de woning  

- eigenaarschap van de woning, lening afbetalen, maandelijkse huur of 
leningaflossing, financiële moeilijkheden  

2.2 Gegevens over kwaliteit en tevredenheid buurt en stad  
- mooie gebouwen in buurt, netheid straten en voetpaden in buurt, 

voldoende bussen/trams in buurt, voldoende parkeerplaatsen voor 
bewoners in buurt, veilig fietsen in buurt, goed onderhouden fietspa-
den in buurt, voldoende fietsstallingen in buurt, voldoende huisart-
sen in buurt, voldoende winkels in buurt, aangenaam praten in buurt, 
veilig spelen in buurt, voldoende speelvoorzieningen in buurt, vol-
doende kinderactiviteiten in buurt, verkeersveilige buurt, geschikte 
samenkomstplekken in buurt, voldoende jongerenactiviteiten in 
buurt, voldoende kinderopvang in buurt, voldoende kleuter- en lager 
onderwijs in buurt, voldoende zorgvoorzieningen voor ouderen in 
buurt, voldoende activiteiten voor ouderen in buurt 

- snel rijdend verkeer in buurt, agressief verkeersgedrag in buurt, la-
waai door verkeer in buurt, sluipverkeer in buurt, lawaai door bedrij-
ven in buurt, burenlawaai in buurt, lawaai horeca en evenementen in 
buurt, geurhinder in buurt, lichthinder in buurt, trillingen in buurt, 
lastiggevallen worden op straat in buurt, vernielingen in buurt, graffiti 
in buurt, zwerfvuil in buurt, sluikstort in buurt, ongedierte in buurt, 
wildplassen in buurt, hondenpoep in buurt, drugsdealing en –gebruik 
in buurt 
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- mensen in buurt zijn te vertrouwen, zich thuis voelen bij mensen in 
buurt, contact met directe buren, bereidheid van mensen in buurt om 
buren te helpen, contact met andere buurtbewoners 

- tevredenheid over buurt, tevredenheid over stad, fier op deze stad, 
woon graag in deze stad, parken zijn mooi aangelegd in deze stad, 
onveiligheidsgevoel in de buurt/stad, mijdgedrag in je buurt/stad, te-
vredenheid over sportvoorzieningen, recreatievoorzieningen, cultu-
rele voorzieningen, restaurants en eetcafés, uitgaansgelegenheden, 
shopping- en winkelvoorzieningen, bejaardenvoorzieningen, jonge-
renvoorzieningen, gezondheidsvoorzieningen, kinderopvang, onder-
wijsvoorzieningen, loketvoorzieningen, huisvoorzieningen, staat van 
de wegen, staat van fiets- en voetpaden  

2.3 Gegevens over leven in de stad  
- tevredenheid over sportvoorzieningen, recreatievoorzieningen, cul-

turele voorzieningen, restaurants en eetcafés, uitgaansgelegenhe-
den, shopping- en winkelvoorzieningen, bejaardenvoorzieningen, 
jongerenvoorzieningen, gezondheidsvoorzieningen, kinderopvang, 
onderwijsvoorzieningen, loketvoorzieningen, huisvoorzieningen, 
staat van de wegen, staat van fiets- en voetpaden  

- aantal bioscoopbezoeken (in eigen stad), aantal bezoeken podium-
voorstellingen (in eigen stad), aantal bezoeken sportevenementen (in 
eigen stad), aantal bezoeken aan musea, tentoonstellingen, galerijen 
of historische plaatsen (in eigen stad), aantal bibliotheekbezoeken (in 
eigen stad), aantal bezoeken aan speeltuinen of speelpleinen (in ei-
gen stad), aantal bezoeken aan plein-, parkevenementen of zomer-
festivals (in eigen stad), aantal bezoeken aan restaurants, brasseries 
of eetcafés (in eigen stad), aantal bezoeken uitgaansgelegenheden (in 
eigen stad), sportparticipatie in het afgelopen jaar  

- betrokkenheid bij organisatie van buurt- of stadsactiviteiten, deel-
name aan buurtactiviteit, tevredenheid over behandeling vragen 
door stadsbestuur, deelname aan bewonersgroep die invloed tracht 
uit te oefenen op stedelijk beleid, vertrouwen in medemens, federale 
overheid, Vlaamse overheid, stadsbestuur, gerecht/justitie, politie, 
mening over verschillende culturen in een stad, mening over kennis-
makingsactiviteiten, mening over aantal mensen van een andere cul-
tuur in de buurt, mening over sympathieke mensen van een andere 
cultuur, mening over ongemakkelijk gevoel als buren uit andere cul-
tuur komen  

2.4 Persoonlijke gegevens  
- ontmoetingen met niet-inwonende familie, ontmoetingen met vrienden 

of kennissen, ontmoetingen met buren, vrijwilligerswerk, lidmaatschap 
(sport)vereniging(en)  

- geslacht, geboortejaar, eigen nationaliteit bij geboorte, nationaliteit va-
der bij zijn geboorte, nationaliteit moeder bij haar geboorte, alleen wo-
nend of samenwonend, aantal personen huishouden, aantal inwonende 
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minderjarige kinderen, taalkennis, hoogst behaalde diploma, job (voltijds 
of deeltijds), uren per week in deeltijds regime, alledaagse activiteit niet-
werkend 

- beschikbaar netto-inkomen huishouden, mate waarin huishouden kan 
rondkomen met maandelijks rondkomen 

2.5 Mobiliteitsgegevens  
Verplaatsingen te voet in vrije tijd, verplaatsingen met de fiets in vrije tijd, 
werkend op verplaatsing, thuiswerkend, student of scholier met vereiste ver-
plaatsing, niet werkend en geen student, aantal dagen thuiswerk per week, 
verplaatsingen te voet naar werk/school, verplaatsingen met de fiets naar 
werk/school, tevredenheid bereikbaarheid stadscentrum met fiets of open-
baar vervoer 
2.6 Gegevens over zorg voor/door anderen  
zorg of hulp voor zieke, gehandicapte, bejaarde familieleden, kennissen of bu-
ren, opvang van kleine kinderen, hulp in andermans huishouden, beroep van 
eigen huishouden op mantelzorg 
2.7 Gegevens over milieubewustheid 
fiets of te voet voor korte afstanden, aankoop biologische producten, eten 
van lokaal gekweekte groenten of fruit, gebruik chemische bestrijdingsmid-
delen, vegetarisch eten, seizoensaankopen, beperking voedselverspilling, 
aankoop milieuvriendelijke producten, letten op verbruik (verwarming, wa-
ter, elektriciteit), beperking afval, beperking fossiele brandstoffen, kleiner 
gaan wonen, kleine spullen delen, autodelen/tuindelen/huisdelen  
2.8 Gegevens over fysieke gezondheid 
actief bewegen, subjectieve gezondheid, chronische aandoening, mate van 
belemmering door chronische aandoening 

 

De meegedeelde gegevens zullen door UHasselt bewaard worden gedurende vijf jaar na de uitvoering 
van het onderzoek, of vijf jaar na de publicatie van het onderzoek in het geval van publicatie. Deze 
bewaartermijn kan worden verantwoord omdat alle analyses moeten kunnen worden uitgevoerd en 
om eventuele bijkomende analyses uit te voeren wanneer reviewers van publicaties hierom vragen. 

De persoonsgegevens worden vernietigd na het verstrijken van deze bewaartermijn. UHasselt bezorgt 
ABB een verklaring op eer als bewijs van die vernietiging.  

Artikel 4: De categorieën van ontvangers en derden die mogelijk de gegevens even-
eens verkrijgen  

UHasselt zal de meegedeelde persoonsgegevens in het kader van de in artikel 2 vooropgestelde finali-
teiten niet kunnen meedelen aan andere ontvangers. Enkel de hiërarchische verantwoordelijke van de 
aanvrager, de onderzoekers en studenten betrokken bij het onderzoek waarvoor dit protocol geldt 
hebben toegang tot deze gegevens.  

Artikel 5. Periodiciteit van de mededeling en de duur van de mededeling 
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De persoonsgegevens zullen eenmalig worden opgevraagd omdat dit voldoende is om het betrokken 
onderzoek aan de UHasselt uit te voeren.  

Artikel 6: Beveiligingsmaatregelen 

[…] 

Artikel 7: Verwerkers  

In het geval UHasselt voor de verwerking van persoonsgegevens die het voorwerp zijn van voorliggend 
protocol, beroep doet op een verwerker (of meerdere verwerkers), doet UHasselt uitsluitend beroep 
op verwerkers die afdoende garanties met betrekking tot het toepassen van passende technische en 
organisatorische maatregelen bieden opdat de verwerking aan de vereisten van de AVG voldoet en de 
bescherming van de rechten van de betrokkene is gewaarborgd. UHasselt sluit in voorkomend geval 
met alle verwerkers een verwerkersovereenkomst in overeenstemming met artikel 28 AVG.  

De verplichtingen die uit dit protocol voortvloeien worden aan de eventuele verwerkers van de par-
tijen meegedeeld.   

Overeenkomstig artikel 28 AVG zijn de volgende verplichtingen van toepassing wanneer de verwerking 
door een verwerker wordt verricht:  

- UHasselt doet uitsluitend een beroep op verwerkers die afdoende garanties bieden met be-
trekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen;  

- de verwerker neemt geen andere verwerker in dienst zonder voorafgaande specifieke of alge-
mene toestemming van UHasselt;  

- de verwerker verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend op basis van schriftelijke instructies 
van UHasselt;  

- de verwerker waarborgt dat de tot het verwerken van de persoonsgegevens gemachtigde per-
sonen zich ertoe hebben verbonden vertrouwelijkheid in acht te nemen;  

- de verwerker verleent bijstand aan UHasselt bij het vervullen van diens plicht om verzoeken 
om uitoefening van de rechten van de betrokkenen te beantwoorden;  

- de verwerker wist alle persoonsgegevens na afloop van de verwerkingsdiensten;  
- de verwerker stelt alle informatie die nodig is om de nakoming van de in artikel 28 AVG neer-

gelegde verplichtingen aan te tonen ter beschikking van UHasselt;  
- de verwerker stelt UHasselt onmiddellijk in kennis indien naar zijn mening een instructie in-

breuk oplevert op de AVG.  

Partijen bezorgen elkaar een overzicht van de verwerkers die de gevraagde gegevens verwerken, en 
actualiseren dit overzicht zo nodig.  

Ingeval van problemen met hun verwerker(s) engageren partijen zich om de gepaste maatregelen te 
nemen om zich te verzekeren van de conformiteit van de verwerking met de wetgeving ter bescher-
ming van persoonsgegevens in het algemeen en met de AVG in het bijzonder. 

Artikel 8: Kwaliteit van de persoonsgegevens 

De survey is een driejaarlijkse bevraging waarin gepeild wordt naar tevredenheid, gedrag en participa-
tie bij de inwoners uit de gemeenten en steden. Deze vragen zijn vaak subjectief, waardoor een volle-
dige garantie tot accuraatheid nooit verwacht kan worden.  
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Zodra UHasselt één of meerdere foutieve, onnauwkeurige, onvolledige, ontbrekende, verouderde of 
overtollige gegevens in de persoonsgegevens, vermeld in artikel 3, vaststelt (al dan niet op basis van 
een mededeling van de betrokkene), meldt zij dat onmiddellijk aan ABB die na onmiddellijk onderzoek 
van de voornoemde vaststellingen de gepaste maatregelen onmiddellijk treft en UHasselt daarvan ver-
volgens op de hoogte brengt. Daarnaast stelt UHasselt garanties om de juistheid van de data bij hen 
te verzekeren, zoals bijvoorbeeld back-ups.  

Artikel 9: Sanctie bij niet-naleving 

Wanneer UHasselt de persoonsgegevens verwerkt in strijd met dit protocol, de AVG of andere regel-
geving tot bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens:  

- kan ABB dit protocol met eenvoudige kennisgeving en zonder voorafgaandelijke ingebreke-
stelling eenzijdig beëindigen;  

- kan ABB zijn recht op schadevergoeding doen gelden;  
- kan UHasselt strafrechtelijk vervolgd of burgerrechtelijk aansprakelijk gesteld worden voor 

schade die zij aan derden (inclusief mogelijke betrokkenen) veroorzaakt.  

Artikel 10: Meldingsplichten 

Overeenkomstig artikel 33 AVG, engageren ABB en UHasselt zich om elkaar via de functionarissen voor 
gegevensbescherming op de hoogte te brengen van elke (vermoedelijke) inbreuk in verband met per-
soonsgegevens, overeenkomstig onderstaande modaliteiten: 

- De partijen informeren elkaar binnen vierentwintig uur na het ontdekken van een onregelma-
tigheid in een geautomatiseerd systeem dat persoonsgegevens van de dataset verwerkt. De 
partijen kunnen onmiddellijk gezamenlijk overleggen om alle maatregelen te nemen om de 
gevolgen van de eventuele inbreuk te beperken en te herstellen. 

- De termijn van tweeënzeventig uur die elke verwerkingsverantwoordelijke heeft om de in-
breuk te melden bij de toezichthoudende autoriteit begint voor elke verwerkingsverantwoor-
delijke afzonderlijk te lopen vanaf het moment dat de verwerkingsverantwoordelijke kennis 
heeft genomen van de inbreuk. De beslissing om de inbreuk te melden bij de toezichthou-
dende autoriteit ligt bij de verwerkingsverantwoordelijke bij wie de inbreuk plaatsvond. Bij 
een melding aan de toezichthoudende autoriteit verstrekken partijen elkaar alle beschikbare 
informatie zoals vermeld op het ‘Meldformulier inbreuk in verband met persoonsgegevens’ 
van de Vlaamse Toezichtcommissie.    

- ABB en UHasselt zorgen voor een 24/7 bereikbaarheid om een melding via het e-mailadres van 
hun functionarissen voor gegevensbescherming in ontvangst te kunnen nemen.  

- UHasselt brengt ABB onmiddellijk op de hoogte van wijzigingen van regelgeving of wijzigingen 
van verwerkers met impact op dit protocol.  

Artikel 11: Rechten van betrokkenen  

De betrokkenen beschikken over een aantal rechten overeenkomstig de AVG en andere regelgeving 
tot bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens:  

- het recht op informatie;  
- het recht op inzage van hun persoonsgegevens;  
- het recht op rectificatie van hen betreffende onjuiste persoonsgegevens;   



  Finale versie 

9 
 

- het recht op beperking van de verwerking van hun persoonsgegevens;  
- het recht van bezwaar tegen de verwerking van hun persoonsgegevens;   
- 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 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.   

Als een betrokkene een beroep doet op zijn rechten, bieden partijen elkaar de nodige samenwerking 
en ondersteuning om hier binnen de wettelijke termijn over te kunnen beslissen. Als een betrokkene 
bij de uitoefening van zijn rechten zich rechtstreeks richt tot één partij, meldt deze partij dat onmid-
dellijk aan de andere partij.   

De partij die het verzoek ontvangen heeft, onderzoekt dit verzoek binnen vijf werkdagen. Na afloop 
van het onderzoek neemt elke partij, na onderling overleg, gepaste maatregelen binnen vijf werkda-
gen.    

Artikel 12: Risicobenadering en gegevensbeschermingseffectbeoordeling  

ABB en UHasselt engageren zich mee te werken aan een gegevensbeschermingseffectbeoordeling en 
een voorafgaande raadpleging als bedoeld in artikel 35 en 36 AVG.  

ABB en UHasselt bepalen in onderling overleg de gevolgen, de uitvoering, de termijn van uitvoering en 
de eventuele kosten van de gegevensbeschermingseffectbeoordeling.  

Artikel 13: Verwerkingsregister  

Overeenkomstig artikel 30 AVG houden ABB en UHasselt een register van verwerkingsactiviteiten bij. 
ABB en UHasselt nemen de gegevensverwerking in dit protocol op in hun verwerkingsregister.    

Artikel 14: Publicatie protocol  

ABB en UHasselt maken dit protocol, uitgezonderd de inhoud van Artikel 6, onmiddellijk beschikbaar 
op hun respectievelijke websites.   

Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 

Dit protocol wordt beheerst door het Belgisch recht. 

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met dit protocol behoren uitsluitend tot de 
bevoegdheid van de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Brussel.  

Artikel 16: Inwerkingtreding en opzegging 

Dit protocol treedt in werking op 15 februari 2021.   

Partijen kunnen dit protocol schriftelijk opzeggen mits inachtneming van een opzegtermijn van drie 
maanden. 

Het protocol eindigt van rechtswege na afloop van de in artikel 5 van dit protocol bedoelde termijn 
van mededeling. Het protocol eindigt tevens van rechtswege wanneer er geen rechtsgrond meer be-
staat voor de gevraagde doorgifte van persoonsgegevens. 
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Opgemaakt te Brussel, op 12 februari 2021, in evenveel exemplaren als er partijen zijn. 

   

namens ABB     namens UHasselt 

____________________________              __________________________ 

Jeroen WINDEY     Prof. dr. Robert Malina 

Administrateur-generaal   Directeur CMK 

 

      en  

      ___________________________ 

      Prof. dr. Sebastien Lizin 

      Promotor 

Sebastien 
Lizin 
(Signature)

Digitaal ondertekend 
door Sebastien Lizin 
(Signature) 
Datum: 2021.02.12 
11:37:23 +01'00'
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