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PROTOCOL TUSSEN DE POLITIEZONE MECHELEN-WILLEBROEK EN DE STAD MECHELEN INZAKE DE
MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS
conform artikel 22 van de wet van 23 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve
sancties en artikel 29quater van de wegverkeerswet
[1 maart 2021]
Dit protocol wordt gesloten conform art. 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming
van de natuurlijke personen m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens

TUSSEN
Gemeente Stad Mechelen met maatschappelijke zetel gelegen te Grote Markt 21 2800 Mechelen en
met ondernemingsnummer 0207.499.430, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de
gemeenteraad, voor wie optreden, Maxine Willemsen, voorzitter gemeenteraad en Erik Laga,
algemeen directeur;
hierna: “INSTANTIE 1”;

EN
Politiezone Mechelen-Willebroek met hoofdcommissariaat gelegen te 2800 Mechelen, Frederik de
Merodestraat 88 en met ondernemingsnummer 0563.660.565, hierbij rechtsgeldig
vertegenwoordigd door eerste hoofdcommissaris Yves Bogaerts;
hierna: “INSTANTIE 2”;
[INSTANTIE 1] en [INSTANTIE 2] worden hieronder ook wel afzonderlijk aangeduid als een “partij” of
gezamenlijk als de “partijen”;

NA TE HEBBEN UITEENGEZET

A. De lokale politiezone Mechelen – Willebroek is een meergemeentezone, geregeld door de wet
op de organisatie van de geïntegreerde politiediensten, gestructureerd op twee niveaus van 7
december 1998 en ingesteld op 1 januari 2015 door het Koninklijk besluit van 17 juli 2015 tot
instelling van de lokale politie van de politiezone Mechelen/Willebroek.
B.

De stad Mechelen is een lokale overheid waarvan de werking is vastgelegd in het decreet van
22 december 2017 over het lokaal bestuur (hierna decreet over het lokaal bestuur).

C.

De gegevensuitwisseling tussen de dienst bestuurlijke handhaving (GASAM) van de stad
Mechelen en de lokale politiezone Mechelen-Willebroek is noodzakelijk in het raam van de
toepassing van de wet- en regelgeving betreffende de gemeentelijke administratieve
sancties.
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D.

D1 RECHTSGROND VAN DE GEPLANDE GEGEVENSSTROOM
Volgens artikel 14 van de wet op het politieambt (WPA) van 5 augustus 1992 vervullen de
politiediensten hun opdrachten van bestuurlijke politie, zien (de politiediensten) toe op de
handhaving van de openbare orde met inbegrip van de naleving van de politiewetten en verordeningen, de voorkoming van misdrijven en de bescherming van personen en goederen.
Artikel 15 WPA stelt dat bij het vervullen van hun opdrachten van gerechtelijke politie, hebben
(de politiediensten) als taak om de misdaden, de wanbedrijven en de overtredingen op te
sporen, de bewijzen ervan te verzamelen, daarvan kennis te geven aan de bevoegde
overheden, de daders ervan te vatten, ( te arresteren) en ter beschikking te stellen van de
bevoegde overheid, op de wijze en in de vormen bepaald door de wet.
In het kader van de uitoefening van hun opdrachten, bedoeld in en overeenkomstig de
doeleinden omschreven in artikel 27 van de wet gegevensbescherming kunnen
overeenkomstig artikel 44/1, §1 de politiediensten informatie en persoonsgegevens
verwerken voor zover deze laatste toereikend, terzake dienend en niet overmatig van aard zijn
in het licht van de doeleinden van bestuurlijke en van gerechtelijke politie waarvoor ze
verkregen worden en waarvoor ze later verwerkt worden.
Inbreuken op bepaalde verordeningen en reglementen van de stad Mechelen worden
overeenkomstig artikel 2 van de wet van 23 juni 2013 betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties (hierna: GAS-wet) gesanctioneerd met een gemeentelijke
administratieve sanctie (GAS 1). Daarnaast worden overeenkomstig artikel 3.1° van de GASwet ook enkele inbreuken op het strafwetboek in de algemene bestuurlijke politieverordening
van de stad Mechelen strafbaar gesteld met een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS 2
en GAS 3)1. Tevens worden bepaalde verkeersinbreuken, zoals voorzien in artikel 3.3° van de
GAS-wet, bij bijzondere politieverordening2 strafbaar gesteld met een gemeentelijke
administratieve sanctie (GAS 4). De inbreuken die het voorwerp van deze administratieve
sancties kunnen uitmaken kunnen worden vastgesteld door een politieambtenaar of een agent
van politie. 3
Naast deze sanctionering op basis van de GAS-wet werd bij gemeenteraadsbesluit van 29
maart 2021 er in Mechelen ook voor gekozen om gebruik te maken van de mogelijkheid zoals
voorzien in artikel 29quater van de wegverkeerswet om beperkte snelheidsovertredingen te
sanctioneren met een gemeentelijke administratieve gelboete (GAS 5).4 De inbreuken die het
voorwerp van deze administratieve sancties kunnen uitmaken kunnen worden vastgesteld
door het personeel van het administratieve en logistieke kader van de federale en lokale
politie.5
Artikel 22 van de GAS-wet en artikel 29quater van de wegverkeerswet maken in het kader van
deze gemeentelijke sanctionering gegevensdeling mogelijk tussen enerzijds de bevoegde

1

artikelen 19bis, 83, 84, 84/1, 87, 87bis, 87ter, 87quater, 87quinquies, 87sexies, 87septies, 104, 106, 107 en
148
2
Bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen
betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103,
vastgesteld met automatische werkende toestellen van de stad Mechelen.
3
Artikel 20 GAS-wet.
4
Bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve geldboetes voor beperkte
snelheidsovertredingen.
5
Artikel 29quater § 2, 3° wegverkeerswet.
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vaststellers van de Politiezone Mechelen-Willebroek en anderzijds de bevoegde sanctionerend
ambtenaren van de stad Mechelen:
•

•

•

•

Vaststellingen van GAS 1- inbreuken: het proces-verbaal moet binnen de 2 maanden
na vaststelling worden overgezonden aan de bevoegde sanctionerend ambtenaar van
de gemeente waar de feiten zich hebben voorgedaan
Vaststellingen van GAS 2&3 inbreuken: kopie van het proces-verbaal moet binnen de
2 maanden na vaststelling worden overgezonden aan de bevoegde sanctionerend
ambtenaar van de gemeente waar de feiten zich hebben voorgedaan
Vaststellingen van GAS 4 inbreuken: het proces-verbaal moet worden overgezonden
aan de bevoegde sanctionerend ambtenaar van de gemeente waar de feiten zich
hebben voorgedaan
Vaststellingen van GAS 5 inbreuken: het proces-verbaal moet binnen de 14 dagen
na vaststelling worden overgezonden aan de bevoegde sanctionerend ambtenaar
van de gemeente waar de feiten zich hebben voorgedaan

D2. VERLOOP VAN DE GEPLANDE GEGEVENSSTROOM
De vaststellingen van inbreuken waarop een gemeentelijke administratieve sanctie van
toepassing is, worden door de bevoegde medewerkers van de lokale politiezone MeWi
opgenomen in een proces-verbaal in het ISLP-systeem. Hieruit wordt via een query een
extractie gemaakt van de verschillende inbreuken. De processen-verbaal worden samen met
bestanden met relevante (zie tabel) persoonsgegevens in een excelbestand via een beveiligde
verbinding geplaatst op een server in het bijzonder op een partitie in een map- inkomende
gegevens, waar enkel de medewerkers van de sanctionerend ambtenaar (GASAM) toegang toe
hebben.
Na administratieve verwerking van deze gegevens worden documenten in Pdf-formaat6
opnieuw door medewerkers van de GASAM op de server geplaatst in een map voor uitgaande
gegevens. Deze gegevens worden daar via een beveiligde verbinding door bevoegde
medewerkers van de lokale politiezone opgehaald voor het afdrukken en de verzending van
de opstartbrieven en afschriften van de processen-verbaal naar de overtreder.
E. De partijen wensen conform art. 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming
van de natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens
onderhavig protocolakkoord af te sluiten met betrekking tot de mededeling van
persoonsgegevens.
F. De functionaris voor gegevensbescherming van de Stad Mechelen heeft op 29 oktober 2021
advies met betrekking tot een ontwerp van dit protocol gegeven.

G. De functionaris voor gegevensbescherming van de Politiezone PZ Mechelen-Willebroek heeft
op 12 oktober 2021 advies met betrekking tot een ontwerp van dit protocol gegeven.

H. Er werd geen advies gevraagd aan de Vlaamse Toezichtscommissie (VTC) en het
Controleorgaan op de politionele informatie (C.O.C.)
6

de opstartbrief gemeentelijke administratieve procedure en de afschriften van het proces-verbaal
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I.

De partijen zullen het protocol, eens gesloten, publiceren op hun website

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:

Artikel 1: Onderwerp
In dit protocol worden de voorwaarden en modaliteiten van de mededeling van de persoonsgegevens
in kader van de gemeentelijke administratieve sanctionering, zoals omschreven in artikel 3 van dit
protocol, door de politiezone Mechelen-Willebroek aan de stad Mechelen, en aan de dienst
bestuurlijke handhaving (GASAM) in het bijzonder, en vice – versa uiteengezet.

Artikel 2: Rechtvaardigingsgronden van zowel de mededeling als de inzameling van
de persoonsgegevens
De politiezone Mechelen-Willebroek heeft de opgevraagde gegevens oorspronkelijk verzameld om te
voldoen aan haar opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie zoals respectievelijk omschreven
in art. 14 en 15 WPA en in het raam van volgende toepasselijke regelgeving betreffende de
gemeentelijke administratieve sancties:
-

-

Krachtens artikel 20 van de GAS-wet zijn onder meer politieambtenaren en agenten van politie
bevoegd voor het vaststellen van inbreuken die het voorwerp van gemeentelijke
administratieve sancties kunnen uitmaken (GAS 1 t.e.m. GAS 4). Overeenkomstig artikel 22 en
23 van de GAS-wet worden de vaststellingen met betrekking tot inbreuken die met een
gemeentelijke administratieve sanctie kunnen worden gesanctioneerd, verstuurd aan de
bevoegde sanctionerend ambtenaar van de gemeente waar de feiten zich hebben voorgedaan.
Krachtens artikel 29quater §2 van de wegverkeerswet en artikel 3, 1°/1 van het koninklijk
besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
en van het gebruik van de openbare weg, zijn het personeel van het administratieve en
logistieke kader van de federale en lokale politie bevoegd voor het vaststellen van beperkte
snelheidsovertredingen die worden gesanctioneerd met een gemeentelijke administratieve
geldboete. Overeenkomstig artikel 29quater §4 van de wegverkeerswet dient het procesverbaal van de overtreding binnen veertien dagen nadat de overtreding is vastgesteld, aan de
sanctionerend ambtenaar, vermeld in artikel 6 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de
gemeentelijke administratieve sancties, te worden bezorgd.

De beoogde gegevensverwerking door de stad Mechelen, in het bijzonder de dienst bestuurlijke
handhaving (GASAM) is gebaseerd op:
-

Deze verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de
verwerkingsverantwoordelijke rust (artikel 6, lid 1c, AVG);
Deze verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van
een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de
verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen (artikel 6, lid 1, e AVG)

De stad Mechelen, in het bijzonder de dienst bestuurlijke handhaving van de GASAM, zal de
opgevraagde gegevens verwerken voor volgende doeleinden:
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-

Met het oog op de controle, de handhaving en de sanctionering van de bepalingen opgenomen
in de algemene en bijzondere politieverordeningen van de stad Mechelen waarvan de nietnaleving strafbaar wordt gesteld met een gemeentelijke administratieve sanctie.

Het doeleinde van de verdere verwerking van deze persoonsgegevens door de stad Mechelen, in het
bijzonder de dienst bestuurlijke handhaving (GASAM), is verenigbaar met de doeleinden waarvoor de
lokale politiezone Mechelen-Willebroek de gegevens oorspronkelijk heeft verzameld.

Artikel 3: De gevraagde persoonsgegevens en de categorieën en omvang van de
gevraagde persoonsgegevens conform het proportionaliteitsbeginsel
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de verschillende persoonsgegevens die
worden meegedeeld, alsook de verantwoording van de proportionaliteit en de bewaartermijn van de
gegevens.
Het betreffen geen persoonsgegevens als vermeld in artikel 9 en/of 10 van de algemene verordening
gegevensbescherming. Indien dat wel het geval is, wordt dit gespecificeerd in onderstaande tabel.

GAS Verkeer (GAS 4)
– Autoluw GAS Verkeer
– Autoluw Verkeer
– Parkeren en Stilstaan
- Vrachtwagensluis

PV nummer
Creatiedatum
Type betrokkene x
Betrokkene.Hoedanigheid x
Betrokkene.Naam
Betrokkene.Voornaam
Betrokkene.Geboorteplaats
Betrokkene.Geboortedatum
Betrokkene.Rijksregisternummer
Betrokkene.Nationaliteit x
Adres.Land x
Adres.Postcode
Adres.Gemeente x
Adres.Straat x
Adres.Huisnummer
Adres.Busnummer
Uitvoerder.Uitvoerder x
Uitvoerder.Graadx
Inbreuk.Aard feit
Inbreuk.Postcode
Inbreuk.Gemeente x
Inbreuk.Straat x
Inbreuk.Lokale plaats
Inbreuk.Datum vaststelling
Inbreuk.Uur vaststelling
Inbreuk.Datum van
Inbreuk.Uur van
Inbreuk.Huisnummer
Tekst.Tekst
Inbreuk.Rijrichting
Inbreuk.Bedrag
Vervoermiddel.Plaatnummer
5
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Vervoermiddel.Merk x
Vervoermiddel.Chassisnummer.
GAS – ABP GAS – Gemengd PV nummer
(ABP-SWB)
Creatiedatum
Betrokkene.Naam
Betrokkene.Voornaam
Betrokkene.Geboorteplaats
Betrokkene.Geboortedatum
Betrokkene.Rijksregisternummer
Adres.Postcode
Adres.Straat x
Adres.Huisnummer
Adres.Busnummer
Uitvoerder.Uitvoerder x
Uitvoerder.Graadx
Feit.Postcode
Feit.Straat x
Feit.Uur terkenniskoming

GAS
beperkte Pv-nummer
snelheidsovertredingen (GAS Creatiedatum
5)
Inbreuk.Aard feit x
Inbreuk.Aard feit
Inbreuk.Datum van
Inbreuk.Uur van
Inbreuk.Straat x
Inbreuk.Huisnummer
Betrokkene.Hoedanigheid x
Betrokkene.Naam
Betrokkene.Voornaam
Betrokkene.Rijksregisternummer
Betrokkene.BTW nummer
Betrokkene.Nationaliteit x
Adres.Straat x
Adres.Huisnummer
Adres.Postcode
Adres.Gemeente x
Uitvoerder.Uitvoerder x
Uitvoerder.Hoedanigheid x
Uitvoerder.Graadx
Element.Status x
Vervoermiddel.Plaatnummer
Vervoermiddel.Merk x
Vervoermiddel.Pad vervoermiddel x
Vervoermiddel.Nationaliteit x
Adres.Land x
Tekst.Tekst
Adres.Busnummer
Onderwerp.Onderwerp x
Inbreuk.Max. toegelaten snelheid
6
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Inbreuk.Gemeten snelheid
Inbreuk.Gecorrigeerde snelheid
Inbreuk.Bedrag
Artikel 44§2 van de GAS-wet7 voorziet dat de meegedeelde persoonsgegevens in kader van de
vaststellingen van inbreuken die conform de GAS-wet met een gemeentelijke administratieve sanctie
of alternatieve maatregel worden gesanctioneerd (GAS 1, GAS2, GAS3 en GAS4) door de stad Mechelen
bewaard worden voor een periode van vijf jaar, te rekenen vanaf de datum waarop de sanctie werd
opgelegd of de alternatieve maatregel werd voorgesteld. Eens deze termijn verstreken is, worden zij
hetzij vernietigd, hetzij geanonimiseerd.
Artikel 29quater §9 van de wegverkeerswet voorziet dat de meegedeelde gegevens in kader van de
vaststellingen van beperkte snelheidsovertredingen (GAS 5) door de stad Mechelen bewaard worden
voor een periode van zes jaar.

Artikel 4: De categorieën van ontvangers en derden die mogelijks de gegevens
eveneens verkrijgen
De dienst bestuurlijke handhaving (GASAM) van de stad Mechelen zal de meegedeelde
persoonsgegevens in het kader van de in artikel 2, vooropgestelde finaliteiten kunnen meedelen aan
volgende categorie(ën) van ontvangers:
-

Het parket van de procureur des Konings Antwerpen, afdeling Mechelen in de door de
toepasselijke wetgeving en afgesloten protocolakkoorden bepaalde gevallen

7

Art. 44. § 1. Elke gemeente houdt één enkel bestand bij van de natuurlijke personen of rechtspersonen die, op
basis van het algemeen politiereglement, het voorwerp hebben uitgemaakt van een administratieve sanctie of
een in artikel 4, § 2, bedoelde alternatieve maatregel. De gemeente is verantwoordelijk voor de verwerking van
dit bestand.
Dit bestand is bedoeld om het beheer van de administratieve sancties en de in artikel 4, § 2, bedoelde
alternatieve maatregelen te verzekeren.
Meerdere gemeenten kunnen beslissen om samen één enkel register bij te houden van de gemeentelijke
administratieve sancties, op basis van hun algemene politiereglementen. In dat geval moeten zij, na overleg, de
verantwoordelijke voor de verwerking bepalen.
§ 2. Dit bestand bevat de volgende persoonsgegevens en informatiegegevens :
1° de naam, voornamen, geboortedatum en verblijfplaats van de personen die het voorwerp uitmaken van
gemeentelijke administratieve sancties of van de in artikel 4, § 2, bedoelde alternatieve maatregelen. In het
geval van een minderjarige, de namen, voornamen, geboortedatum en de verblijfplaats van de ouders,
voogden of personen die hem onder hun hoede hebben;
2° de aard van de gepleegde feiten;
3° de aard van de sanctie en de dag waarop deze werd opgelegd;
4° in voorkomend geval, de informatie overgezonden door de procureur des Konings in het kader van de in
artikel 3 bedoelde inbreuken;
5° de sancties waartegen geen beroep meer ingesteld kan worden.
De in het eerste lid bedoelde gegevens worden gedurende vijf jaar bewaard, te rekenen vanaf de datum
waarop de sanctie werd opgelegd of de alternatieve maatregel werd voorgesteld. Eens deze termijn verstreken
is, worden zij hetzij vernietigd, hetzij geanonimiseerd.
§ 3. De sanctionerend ambtenaar heeft toegang tot de in § 2 bedoelde persoonsgegevens en
informatiegegevens.
De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, na advies van de Commissie voor
de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, de andere bijzondere voorwaarden met betrekking tot de
verwerking van de persoonsgegevens die vermeld worden in het register van de gemeentelijke administratieve
sancties.
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-

In kader van de vaststellingen van inbreuken die conform de GAS-wet met een gemeentelijke
administratieve sanctie of alternatieve maatregel worden gesanctioneerd (GAS 1, GAS2, GAS3
en GAS4): eveneens aan partijen die overeenkomstig artikel 28 van de GAS-wet een rechtmatig
belang kunnen aantonen voor het verkrijgen van een kopie van het proces-verbaal en/of een
kopie van de beslissing van de sanctionerend ambtenaar, en dit enkel mits hiervoor een
voorafgaand schriftelijk en met redenen omkleed verzoek werd overgezonden.

Artikel 5. Periodiciteit van de mededeling en de duur van de mededeling
De persoonsgegevens zullen alle werkdagen via voormelde procedure aan de dienst bestuurlijke
handhaving (GASAM) van de stad Mechelen overgemaakt worden. Alle werkdagen zullen de door de
dienst bestuurlijke handhaving (GASAM) van de stad Mechelen ter beschikking gestelde documenten
voor verzending eveneens door de lokale politiezone Mechelen-Willebroek opgehaald worden.
De mededeling blijft geldig zolang het protocol overeenkomstig artikel 8 en 11 van dit protocol blijft
bestaan.

Artikel 6: Beveiligingsmaatregelen
Deze persoonsgegevens worden ter beschikking gesteld in een CSV-bestand op een locatie die enkel
toegankelijk is voor de gemachtigde personen bij de dienst bestuurlijke handhaving (GASAM) van de
stad Mechelen en de politiezone Mechelen-Willebroek. De passende maatregelen zullen getroffen
worden inzake logische en fysische toegang en er wordt beveiliging toegepast op de verbinding
wanneer de gegevens de beveiligde omgeving verlaten.
De volgende specifieke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen voor de verwerking
van persoonsgegevens worden voor de gegevensmededeling voorzien:
1° de medewerkers van de betrokken diensten zijn gehouden aan het beroepsgeheim conform het
Strafwetboek. Daarnaast is iedereen binnen de stad en de politie gehouden aan onder meer een
deontologische code, die ook tal van dwingende bepalingen bevat op de bescherming van de
privacy en de vertrouwelijke gegevens;
2° bij gegevensuitwisseling, het vaststellen van de technische en organisatorische maatregelen ter
bescherming van de persoonsgegevens die genomen moeten worden, bij de definiëring en
uitvoering van nieuwe verwerkingen van persoonsgegevens of bij aanpassingen aan de bestaande
verwerkingen raadpleegt de dienst bestuurlijke handhaving (GASAM) van de stad Mechelen, een
Veiligheidsteam, dat minstens is samengesteld uit ICT’ers van de betrokken partij(en) en de
functionarissen voor gegevensbescherming van de stad Mechelen en de lokale politiezone
Mechelen-Willebroek;
3° de technische en organisatorische maatregelen die worden genomen ter bescherming van de
persoonsgegevens kunnen worden geaudit door een intern of extern auditteam;
4° de partijen garanderen dat de personen die in hun naam en voor hun rekening werken
uitsluitend toegang hebben tot de gegevens die ze nodig hebben om hun taak of opdracht in het
kader van dit protocol uit te voeren. Dit geldt voor het vast personeel, maar eveneens voor
ingehuurd of tijdelijk personeel en eventuele derde partijen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht.
De dienst bestuurlijke handhaving (GASAM) van de stad Mechelen en de politiezone MechelenWillebroek treffen in overleg met de eigen functionaris voor gegevensbescherming alle gepaste
organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen ter beveiliging van de ontvangen
persoonsgegevens bij verdere verwerking.
8
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De dienst bestuurlijke handhaving (GASAM) van de stad Mechelen moet te allen tijde kunnen aantonen
dat alle vereiste beveiligingsmaatregelen getroffen werden in verhouding tot bestaande risico’s m.b.t.
de informatieveiligheid. Op eenvoudig verzoek van de politiezone Mechelen-Willebroek en de
bevoegde toezichthoudende autoriteit (voor de stad Mechelen is dat de VTC) moeten zij hiervan het
bewijs overmaken.

Artikel 7: Kwaliteit van de persoonsgegevens
Zodra de dienst bestuurlijke handhaving (GASAM) van de stad Mechelen of de politiezone MechelenWillebroek 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) melden zij dat onmiddellijk aan de andere partij die na onderzoek
binnen 7 kalenderdagen na de melding van de voornoemde vaststellingen de gepaste maatregelen
treft en de andere partij hiervan vervolgens op de hoogte brengt.

Artikel 8: Sanctie bij niet-naleving
Bij inbreuken geldt de bestraffing voor het niet-naleven 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 verkeer van die
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en de wet van 30 juli 2018 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
Onverminderd haar recht om een schadevergoeding te vorderen en in afwijking van artikel 5, tweede
lid, kan de politiezone Mechelen-Willebroek dit protocol middels eenvoudige kennisgeving en zonder
voorafgaandelijke ingebrekestelling eenzijdig beëindigen indien persoonsgegevens verwerkt worden
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 9: Meldingsplichten
Partijen engageren zich in het licht van artikel 33 van de algemene verordening gegevensbescherming
om elkaar via de functionarissen voor gegevensbescherming zonder onredelijke vertraging op de
hoogte te stellen van elk gegevenslek dat zich voordoet betreffende de meegedeelde gegevens met
impact op beide partijen en in voorkomend geval onmiddellijk gezamenlijk te overleggen teneinde alle
maatregelen te nemen om de gevolgen van het gegevenslek te beperken en te herstellen. De partijen
verschaffen elkaar alle informatie die ze nuttig of nodig achten om de beveiligingsmaatregelen te
optimaliseren.
•

•

•

De partijen verbinden zich er toe alle (pogingen tot) onrechtmatige of anderszins
ongeautoriseerde verwerkingen of toegangen tot de persoonsgegevens of andere
vertrouwelijke gegevens te melden.
Daarnaast zullen de partijen in geval van een gegevenslek alle redelijkerwijs benodigde
maatregelen treffen om (verdere) schending van de beveiligingsmaatregelen te voorkomen of
te beperken.
In het geval een partij voor de verwerking van persoonsgegevens, die het voorwerp zijn van
voorliggend protocol, beroep doet op een verwerker (of meerdere verwerkers), doet de partij
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 algemene verordening gegevensbescherming voldoet en de bescherming van
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de rechten van de betrokkene is gewaarborgd. De partij sluit in voorkomend geval met alle
verwerkers een verwerkersovereenkomst in overeenstemming met artikel 28 van de
algemene verordening gegevensbescherming.
Partijen bezorgen elkaar, op expliciete aanvraag, een overzicht van de verwerkers die de gevraagde
gegevens verwerken, en actualiseren dit overzicht zo nodig.
Elke partij is gehouden volgens de op haar van toepassing zijnde wet- regelgeving om van elke inbreuk
haar bevoegde toezichthoudende autoriteit in kennis te stellen van eventuele inbreuken op de
beveiligingsmaatregelen. Het is echter niet toegestaan dat een bij dit protocol betrokken partij zonder
voorafgaande bespreking en toestemming de toezichthoudende partij dewelke niet bevoegd is voor
haar organisatie in te lichten.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
Dit protocol wordt beheerst door het Belgisch recht.
Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met dit protocol worden beslecht door de
bevoegde rechtbank in Mechelen.

Artikel 11: Inwerkingtreding en opzegging
Dit protocol treedt in werking op de datum van ondertekening.
Partijen kunnen in onderlinge overeenstemming dit protocol te allen tijde schriftelijk opzeggen.
Het protocol eindigt tevens van rechtswege wanneer er geen rechtsgrond meer bestaat voor de
gevraagde doorgifte van persoonsgegevens.

Opgemaakt te Mechelen

Voor Stad Mechelen,

Maxine Willemsen

Erik Laga

Voorzitter van de gemeenteraad

Algemeen directeur

Voor politiezone PZ Mechelen-Willebroek,

Yves Bogaerts
Eerste hoofdcommissaris
Korpschef
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