
Protocol voor de omkadering van de gegevensverwerking in de zin 
van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de 

bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de 
uitwisseling van persoonsgegevens 

tussen de Federale Overheidsdienst Justitie en het Departement 
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (Vlaamse Overheid)

I. Advies var» de Data Protection Qfficer (DPO)

De DPO (bob.goossensOiust.fEov.be) van de Federale Oveiheidsdienst Justitie verleent een positief 
advies.

De DPO (veiiteheidsconsulent.dwvg(S>vfaanderen.be) vatt het Departement Welzijn, Volksgezondheid 
en Gezin (Vlaamse Overheid) verleent een positief advies.

II. Identificatie van de overheidsinstantie(s) - of privéorgartisatie betrokken bii de doorgifte
van persoonsgegevens

De Federale Overheidsdienst Justitie, ingeschreven in de Kruispuntbankvan Ondernemingen onder 
het nummer 0308.357.753 gevestigd te Waterloolaan 115,1000 Brussel en vertegenwoordigd door 
zijn Voorzitter van het Directiecomité, de heer Jean-PaulJanssens.

Hierna: de mededelende partij genoemd

en

Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (Vlaamse Overheid), ingeschreven in de 
Kruispuntbank van Ondei nemingen onder het nummer 0316.380.841, gevestigd te Ellipsgebouw 
Koning Albert II iaan 35,1030 Schaarbeek, en vertegenwoordigd door zijn Secretatis-generaal, 
mevrouw Karin Moykens.

Hierna: de ontvangende partij genoemd

De mededelende partij en de ontvangende partij woiden hieronder gezamenlijk de partijen 
genoemd.
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III. Voorwerp van het protocol

De partijen zijn overeengekomen wat volgt:

1) Hetfaciliteren van de ontsluiting1 van de authentieke persoonsgegevens2, opgesomd in artikel 3 
door de mededelende partij als verwerkingsverantwoordelijke voor de authentieke bron3 4, aan 
de ontvangende partij, enkel voor zover hun respectieve verwerkingen'1:
o noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de partijen rust en/of; 
o noodzakelijk zijn voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het 

kadet van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de partijen werden opgedragen.

2) De mededeling kadert in de voortzetting van een wettelijke verplichting van de ontvangende 
partij beschreven in artikel 16 van het Decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie van 
hulp- en dienstvet lening aan gedetineerden en artikel 27 van het Samenwerkingsakkoord van 8 
juli 2014 tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest inzake de 
hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. De ontvangende partij organiseert het digitaal 
systeem ter ondersteuning van de gegevensverwerking en -uitwisseling, vermeld in artikelen 14 
en 15 van het Decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie van hulp- en dienstverlening 
aan gedetineerden.

3) De authentieke persoonsgegevens die door de mededelende partij worden meegedeeld aan de 
ontvangende partij zijn:
Identificatiegegevens (incl. aan-en afwezigheid in de Verblijfplaats')
- Identificatienummer (lijksregistemummer, het KSZ-nummer of bij gebrek aan één van beide 

het AFIS-nummer
- Naam en voornaam
- Gevangenis
- Celnummer
- Datum opname in de gevangenis
- Aan- of afwezigheid in de gevangenis

4) De ontvangende partij doet beroep op Smals VZW als verwerker van de persoonsgegevens.

5) Indien de draagwijdte van de toegang tot de authentieke bronnen niet wordt vastgesteld in 
wetten of uitvoeringsbesluiten, zal deze worden bepaald rekening houdend met de specifieke 
taken en, In voorkomend geval, de hoedanigheid van de betrokken gebruikers5.

1 ontsluiting van authentieke gegevens: het toegang verlenen tot de authentieke bron voor raadpleging van de 
authentieke gegevens en/of de doorgifte van de authentieke persoonsgegevens. De ontsluiting gebeurt 
uitsluitend aan de hand van het unieke Identificatienummer van de betrokkene(n).
2 authentiek persoonsgegeven: persoonsgegeven dat door een instantie ingezameld en beheerd wordt in een 
gegevensbank en geldt als uniek en oorspronkelijk gegeven over de desbetreffende persoon of rechtsfeit, 
zodanig dat andere instanties ditzelfde gegeven niet meer hoeven in te zamelen.
3 authentieke bron: gegevensbank waarin authentieke gegevens gehouden worden.
4 verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een 
geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, 
vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, 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
5 gebruiker: de natuurlijke en uniek Identificeerbare persoon die door partijen uitdrukkelijk wordt 
geautoriseerd tot de toegang tot persoonsgegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de hem/haar 
toegewezen functie en/of specifieke opdrachten.

2



6) De ontvangende partij van de authentieke persoonsgegevens dient zich ten aanzien van de 
betrokkenen te kunnen verantwoorden wat betreft het respecteren van de bepalingen vervat in 
hoofdstuk II en ill van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 2016/679 van 27 
april 2016 met betrekking tot de authentieke gegevens waarvan de 'ontsluiting' wordt gevraagd.

7) De ontsluiting van authentieke gegevens wordt zowel door de mededelende partij van de 
authentieke bron als door de ontvangende partij van deze gegevens gedocumenteerd in het 
register van verwerldngsactiviteiten opdat alle transparantie ten aanzien van de betrokkenen 
wordt gecreëerd.

8) De partijen zullen voor de ontsluiting van de authentieke persoonsgegevens gebruik maken van 
de diensten aangeboden door de Federale Dienstenintegrator.

9) Indien de voormelde dienstenintegratoren geen medewerking verlenen aan de ontsluiting van 
de authentieke persoonsgegevens zal de mededelende partij ook optreden als 
verwerkingsverantwoordelijke voor de doorgifte.

10) De partijen dienen op elk ogenblik de toegang tot de authentieke persoonsgegevens te kunnen 
verantwoorden voor de gebruikers die onder hun toezicht zijn betrokken in de respectieve 
verwerkingsactiviteiten.

IV. Duur van het protocol en inwerkingtreding

Dit protocol wordt van kracht op datum van de ondertekening ervan en blijft van kracht tot 
uitdrukkelijke herroeping ervan door één van de partijen.

Gedaan te Brussel, in tweevoud, op
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