
 

Adresgegevens van de 
kandidaat- toelatingsgerechtigde organisatie of instelling: 

…………………….. 

……………………. 

………………………  

 

Dossier behandeld door:…… 

Functie:…….. 

Tel.:…. 

Mail: …… 

Datum: …… 

 

Informatieveiligheidscomité 

FOD BOSA 

Directoraat-generaal Digitale Transformatie 

WTC III 

Simon Bolivarlaan 30  

1000 Brussel 

 
 

 

Betreft: Verklaring tot verbintenis met de voorwaarden van de beraadslaging nr. 20/009 van 15 mei 2020 

met betrekking tot de mededeling van bepaalde persoonsgegevens door de Algemene Administratie van de 

Patrimoniumdocumentatie van de Federale Overheidsdienst Financiën aan de Vlaamse steden en gemeenten 

in het kader van de toepassing van diverse bepalingen onder de Vlaamse reglementering door steden en 

gemeenten 

 
 

Mevrouw, Mijnheer, 
 

 

Ik verwijs naar beraadslaging FO nr. 20/009 van 15 mei 2020 met betrekking tot de mededeling van bepaalde 

persoonsgegevens door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de Federale 

Overheidsdienst Financiën aan de Vlaamse steden en gemeenten in het kader van de toepassing van diverse 

bepalingen onder de Vlaamse reglementering door steden en gemeenten. 

 

 

 

 



Na kennis te hebben genomen van de beraadslaging FO nr. 20/009 van 15 mei 2020 (en de eventueel, 

aangebrachte wijzigingen), verbind ik er mij namens de organisatie of instelling die ik rechtsgeldig 

vertegenwoordig, toe alle daarin opgelegde verplichtingen na te leven. 

 

Meer in het bijzonder zullen de gegevens die bij de AAPD werden verkregen, verwerkt worden conform de 

voorwaarden die in deze beraadslaging werden vastgelegd, nl.  

 

o de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de wet van 30 juli 2018 betreffende 

de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van 

persoonsgegevens en elke andere toepasselijke regelgeving worden nageleefd; 

o een functionaris voor gegevensbescherming wordt aangesteld; 

o een register van de verwerkingsactiviteiten wordt aangehouden overeenkomstig de vereisten 

van art. 30 AVG, met een bijzondere aandacht voor de vermelding van de concrete 

verwerkingsdoeleinden met verwijzing naar iedere toepasselijke regelgeving; 

o het finaliteitsbeginsel wordt geëerbiedigd, meer bepaald dat de verkregen gegevens slechts 

worden gebruikt voor de doeleinden die worden beschreven in randnummer 14 van de 

beraadslaging en die zijn gebaseerd op federale of Vlaamse regelgeving; 

o alvorens de persoonsgegevens voor het derde hoofddoeleinde (namelijk het opstellen van 

beleidsplannen en de verplichte rapportering) worden verwerkt, in samenwerking met de 

functionaris voor gegevensbescherming en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten 

(“VVSG”) de nodige maatregelen en procedures worden opgesteld om het principe van 

gegevensminimalisatie te garanderen en waar nodig tot aggregatie of pseudonimisering over 

te gaan; 

o de gegevens worden gewist van zodra ze niet meer nodig zijn en de maximale 

bewaringstermijn in acht wordt genomen; 

o de gegevens enkel worden verwerkt door personen die deze gegevens voor de uitoefening 

van hun functie nodig hebben binnen de diensten vermeld in deze beraadslaging; 

o de gegevens niet aan derden worden verstrekt, behalve indien deze mededeling noodzakelijk 

is in het kader van een eventuele gerechtelijke vervolging of een andere wettelijk verplichting; 

o indien de gegevens aan verwerkers worden verstrekt, de bepalingen van artikel 28 AVG 

worden nageleefd, zal de verwerker er zich toe verbinden om de voorwaarden van deze 

beraadslaging na te leven, en dat passende waarborgen worden voorzien om oneigenlijk 

gebruik van de gegevens te voorkomen. De vertrouwelijkheid van de gegevens wordt 

bewaard door het opleggen van een vertrouwelijkheidsverplichting aan iedere persoon die 

toegang heeft tot de gegevens en de gegevens mogen niet aan derden worden meegedeeld. 

o de nodige technische en organisatorische maatregelen worden getroffen; 

o de stad of gemeente in kwestie deelneemt aan het (minstens) jaarlijks overleg met de VVSG, 

de functionarissen voor gegevensbescherming van de tot de beraadslaging toegetreden 

steden en gemeenten en de FOD Financiën teneinde de toepassing en de naleving van de 



voorwaarden van deze beraadslaging en de verplichtingen die door de AVG en toepasselijke 

regelgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden opgelegd, 

te garanderen. 

 

Wij danken het Informatieveiligheidscomité bij voorbaat om de datum van inwerkingtreding van de 

beraadslaging FO nr. 20/009 van 15 mei 2020 voor de organisatie of instelling die ik vertegenwoordig, mee 

te delen. 

 

Met oprechte hoogachting, 

 

 

 

Handtekening: 

Naam van de ondergetekende: 

Functie: 

 
 


