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Artikel 1 Partijen bij het protocol
1.

Dit protocol in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van
natuurlijke personen m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens , wordt afgesloten tussen
volgende partijen:
1

Enerzijds :

Het Belgisch instituut voor postdienten en telecommunicatie ( B I P T ) , Ellipsgebouw C,
Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel, vertegenwoordigd door de Raad van het Instituut of zijn
voorzitter.
Het B I PT is verwerkingsverantwoordelijke van de verwerking in de zin van artikel 24 van de
Verordening ( E U ) 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 : "GDPR") van alle persoonsgegevens in Brabo (zie verder).
De DPO van het B I PT is bereikbaar via dataprotection@bipt.be

En anderzijds :

Het A g e n t s c h a p Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), Koning Albert II-laan 20 bus
5, 1000 Brussel, vertegenwoordigd door Nathalie Balcaen, administrateur-generaalwaar het
Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) een onderdeel van vormt.
MDK is verwerkingsverantwoordelijke van de verwerking in de zin van artikel 24, GDPR van alle
gegevens die onderwerp betreffen van dit protocol (cf. infra).
De DPO van MDK is bereikbaar via dpo.mdk(S)mow.Vlaanderen.be .
Elke partij worden hierna verkort " B I P T " of "MRCC" genoemd en, waar toepasselijk, Partijen.

Dit artikel luidt : Art. 20. § 1. Tenzij anders bepaald in bijzondere wetten, in uitvoering van artikel 6.2 van
de Verordening formaliseert de federale overheid, wanneer zij op basis van artikel 6.1.c) en e), van de
Verordening persoonsgegevens doorgeeft aan enig andere overheid of privéorgaan, voor elke type van
verwerking deze doorgifte aan de hand van een protocol dat tot stand komt tussen de initiële
verwerkingsverantwoordelijke en de verwerkingsverantwoordelijke ontvanger van de gegevens.
(...)
§ 2. Het protocol wordt afgesloten na de respectievelijke adviezen van de functionaris voor
gegevensbescherming van de federale overheid die houder is van de persoonsgegevens en van de
bestemmeling. Deze adviezen worden toegevoegd aan het protocol. Wanneer ten minste een van deze adviezen
niet gevolgd wordt door de verwerkingsverantwoordelijken vermeldt het protocol, in zijn inleidende bepalingen,
de reden of redenen volgens dewelke het advies of de adviezen niet werden gevolgd.
§3. Het protocol wordt openbaar gemaakt op de website van de betrokken verwerkings verantwoordelijken.
1
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Artikel 2 Onderwerp van het protocol
2.

Het BI PT beschikt over persoonsgegevens, die te maken hebben met maritieme
radiocommunicatie, zoals een lijst van de radiovergunningen met de naam van de eigenaar, de
contactgegevens van de eigenaar zoals telefoon, gsm-nummers en e-mailadressen evenals de
persoonsgegevens van de contacten die kunnen gecontacteerd worden in nood.

3.

Het MRCC is het centrale meldpunt voor ongevallen op zee, zoals bijvoorbeeld schepen in nood,
ongevallen en olieverontreiniging, maar ook recreanten in de problemen.
Het MRCC is verantwoordelijk voor de coördinatie bij reddingsacties of milieu-incidenten.
Het MRCC kan, onder de voorwaarden en voor de finaliteit bepaald in dit protocol, deze gegevens
consulteren en aanwenden in het kader van deze eigen doelstellingen.
Voor haar dagelijkse werking is het dan ook noodzakelijk dat het MRCC beschikt over een
maximum aan gegevens van de schepen en het scheepvaartverkeer in Belgische wateren, zowel
op zee als op binnenwateren, met inbegrip van alle gegevens betreffende i.e. de maritieme
radiocommunicatie op deze vaartuigen waarover het B I PT beschikt.

Artikel 3 Beschrijving van de categorieën van doorgegeven
persoonsgegevens en hun formaat
4.

Het B I PT stelt de volgende persoonsgegevens ter beschikking van het MRCC :
a.
b.

naam, voornaam, adres en mailadres, telefoonnummer van de houder van de
marifoonvergunning die door het BI PT werd uitgereikt;
naam, voornaam, mailadres en telefoonnummer van maximaal twee personen
die door de houder van de marifoonvergunning werden opgegeven als
personen die in geval van calamiteit moeten worden verwittigd.

5.

De wijze van de terbeschikkingstelling gebeurt d.m.v. een rechtstreekse elektronische toegang
tot de databank Brabo, die onder artikel 6 nader wordt beschreven. Enkel bepaalde
personeelsleden van het MRCC zijn gemachtigd om toegang te krijgen tot de database van Brabo
en dit via een login en wachtwoord. Het MRCC bezorgt een lijst van gemachtigde personeelsleden
aan het BIPT.

6.

Brabo is een tool met databank die door het BIPT wordt beheerd en die de data uitgestuurd
door de AIS-transponders geïnstalleerd aan boord van vaartuigen vergelijkt met de
vergunningsgegevens van het schip. Het is eveneens mogelijk om kennis te nemen van de online
positie van het schip.
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7.

Volgende categorieën van gegevens kunnen in Brabo worden geraadpleegd:
•

persoonlijke identificatiegegevens van de marifoonvergunninghouder en van twee
contactpersonen. Deze persoonsgegevens betreffen de naam, voornaam, domicilie, emailadres en telefoonnummer van de vergunninghouder en van de twee contactpersonen
die kunnen gecontacteerd worden in noodsituaties;

•

elektronische identificatiegegevens betreffen het MMSI (uniek identificatienummer per
schip: maritime mobile service identity), een roepnaam en de ATIS-code (unieke
identificatiecode verbonden aan het schip);

•

alle technologieën geïnstalleerd aan boord: beschrijving van toestellen en apparaten met
betrekking tot communicatie en telefonie zoals VHF, MF-HF, radar, nood bakens, SART,
Inmarsat, Iridium,...;

Artikel 4 Wettelijke basis voor de verwerking
1 . W a t betreft het B I P T
8.

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, in artikel 1 3 / 1 , § 1 van de
wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische alsook in 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.

2. W a t betreft M D K / M R C C
9.

Het MRCC verwerkt de persoonsgegevens in Brabo met het oog op zijn wettelijke bevoegdheden
vermeld in de artikelen 42-52 van het decreet van 6 juni 2006
betreffende de begeleiding van de scheepvaart op de maritieme toegangswegen en de
organisatie van het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum, zoals laatst gewijzigd, en de
artikelen 3-13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2007 betreffende het
Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum.

Pagina 5 van 10

AGENTSCHAP
MARITIEME
DIENSTVERLENING en
KUST

Artikel 5 Werkingsmodaliteiten
10. Met het oog op de naleving van artikel 5.1.c. en S . l . f GDPR worden de volgende maatregelen
genomen :
a.
b.

c.

d.

Enkel gemachtigde personeelsleden van het MRCC krijgen toegang tot de Brabo-databank
via een login en wachtwoord;
De gemachtigde personeelsleden van het MRCC 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;
Het BIPT voorziet een infosessie voor de personeelsleden van het MRCC, waarop de
werking en mogelijkheden van Brabo uitvoerig worden toegelicht zodat het MRCC snel en
efficiënt met Brabo kan werken;
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.

11. Teneinde deze maatregelen mogelijk te maken, worden de volgende stappen ondernomen :
a.
b.

c.

d.
e.
f.

het MRCC bezorgt aan de voorzitter van de Raad van het BIPT een lijst van gemachtigde
personeelsleden van het MRCC die van het BIPT toegang krijgen tot Brabo;
het BIPT zorgt voor de creatie van een login en een voorlopig standaard wachtwoord (dat
door de gebruiker in kwestie zal worden gewijzigd) en is verantwoordelijk voor het
toekennen van elke nieuwe toegang;
het BIPT bezorgt het MRCC de gegevens van de contactpersoon bij het BIPT die de
elektronische toegang tot Brabo activeert; de bedoelde activatie vindt plaats na overmaken
van de eerder vernoemde lijst met personeelsleden door het MRCC;
het MRCC bezorgt het BIPT eveneens de naam van een contactpersoon voor wat betreft
het gebruik door het MRCC van Brabo;
het MRCC informeert het BIPT op voorhand over elke wijziging die aanleiding geeft tot een
update van deze namenlijst;
het MRCC kan het BIPT vragen om t.a.v. een van de eigen personeelsleden zo snel als
mogelijk de toegang te blokkeren ;
In het geval van een crash van de gegevensverwerking bij het BIPT kan het MRCC
telefonisch via een contactpersoon bij het BIPT of via maritime@bipt.be de nodige
radiofonische gegevens opvragen bij het BIPT; deze opvraging gebeurt door de
gemachtigden die ook via elektronische wijze toegang hebben tot Brabo.
2

g.

Artikel 6 Toegangsvereisten en bepaling van profiel
12. Het MRCC neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen in de zin van artikel
S . l . f GDPR, teneinde de persoonsgegevens die het van het B I P T bekomt, afdoende te
beschermen.
13. Het MRCC biedt de nodige garanties opdat de verwerkingsverantwoordelijke ten allen tijde de
rechten van de betrokkenen, zoals voorgeschreven door de wet, kan vrijwaren.

2

Bv. wanneer misbruik wordt vastgesteld, bij wijze van ordemaatregel etc.
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14. Alleen gemachtigden bij het MRCC krijgen een login en wachtwoord. Daarboven worden intern
bij het MRCC via een procedure van inloggen bepaalde inloggegevens bijgehouden, waarvoor in
Brabo reeds de nodige invulvelden voorzien zijn, en die deel uitmaken van de
raadplegingsprocedure van Brabo binnen het MRCC. Binnen het MRCC krijgen alleen
gemachtigden toegang tot de persoonsgegevens die via Brabo worden bekomen.
15. Het MRCC verbindt er zich toe om ten allen tijde en kostenloos haar medewerking te verlenen
aan het opstellen of updaten van een gegevenseffectenbeschermingsrapport ( G E B ) .

Artikel 7 Bestaande en bijkomende veiligheidsmaatregelen in
het kader van G DPR
16. Overeenkomstig de artikelen 32 tot 34, G DPR, 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.
17. Door de ondertekening van dit protocol bevestigt het BIPT 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.
18. Het BIPT engageert er zich toe dat alle gegevens in Brabo regelmatig worden geactualiseerd,
zodat de database voldoet aan de vereiste van actuele, correcte en transparante
persoonsgegevens, zodat het gebruik of overmatig bijhouden van foutieve of achterhaalde
persoonsgegevens wordt vermeden.
19. Het BIPT verwijdert overbodige informatie en informatie die niet relevant is voor de omschreven
finaliteit van de verwerking.
20. Brabo bevat een lijst met linken zodat te allen tijde emergency contactgegevens van vaartuigen
geraadpleegd kunnen worden (vb. I T U MARS data base). Om te waarborgen dat de emergency
contactgegevens voldoende raadpleegbaar blijven is het aan te raden om deze linken ook nog
buiten de tooi op te slaan.

Cf. GDPR, overweging 30 : Natuurlijke personen kunnen worden gekoppeld aan onllne-identificatoren vla 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.
3
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Artikel 8 Proportionaliteitsbeginsel en vereisten inzake
gegevensbescherming
2 1 . Door middel van dit protocol verklaart het MRCC 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.
22. Het BIPT die toegang verleent tot de persoonsgegevens, 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 ten allen tijde wordt gerespecteerd.

Artikel 10 Regels inzake de rechten van de betrokkene
23. De Partijen verbinden zich ertoe te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de
uitoefening van de rechten van de betrokkene.
24. Elke betrokkene kan bij eventuele vragen m.b.t. de uitoefening van zijn of haar rechten i.k.v. de
GDPR contact opnemen met het MRCC via dpo.mdk@mow.vlaanderen.be.
25. Elke betrokkene kan bij eventuele vragen m.b.t. de uitoefening van zijn of haar rechten i.k.v. de
GDPR contact opnemen met het BIPT via dataprotection(j5)bipt.be of info@bipt.be.
26. 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

Artikel 11 Vertrouwelijkheid
27. Alle informatie waarvan het personeel van het BIPT en de verwerkers kennis moeten nemen in
het kader van dit protocol, alle documenten die aan het MRCC toevertrouwd worden en alle
vergaderingen waaraan het MRCC deelneemt, zijn strikt vertrouwelijk.
28. 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.
29. Het BIPT staat ervoor garant dat het personeel en verwerker(s) die informatie vertrouwelijk
behandelen en verbindt zich ertoe deze informatie niet aan derden mee te delen. 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 MRCC.
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30. De persoonsgegevens die het MRCC ontvangt van BIPT, mogen in geen geval verder verspreid
worden of aan derden meegedeeld, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van haar opdrachten
zoals bv. de mededeling aan de andere SAR-autoriteiten.

Artikel 12 Wijziging van het protocol
3 1 . Indien de Partijen het nodig achten, zal dit protocol herzien worden.
32. Dit protocol mag enkel schriftelijk met het akkoord van de twee Partijen gewijzigd worden.
33. Alle aanpassingen zullen in werking treden vanaf de datum die in het aangepaste protocol
vastgelegd zal worden.

Artikel 13 Geschillen en sancties
34. 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.
35. 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.
36. 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.

Artikel 14 Inwerkingtreding
37. Het protocol treedt in werking op de dag van ondertekening door beide Partijen.
38. Het protocol wordt afgesloten voor een onbepaalde duur.
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Artikel 15 Advies van de DPO
39. De DPO van het B I PT geeft volgend advies:
Positief

-

Negatief

(Schrappen wat niet past)

f£?—te

vullen—in—geval—van—negatief—advies—van—de—DPO):

Hoewel het advies van de DPO negatief was, heeft de verwerkingsverantwoordelijke
van het BI PT dit protocol toch ondertekend om de volgende redenen: ...
40. De DPO van MDK, geeft volgend advies:
Positief

-

Negatief

(Schrappen wat niet past)

{In—te
vullen—in—geval—van—negatief—advies—van—de—DPO):
Hoewel het advies van de DPO negatief was, heeft de verwerkingsverantwoordelijke
van het BI PT dit protocol toch ondertekend om de volgende redenen: ...

Datum ondertekening:

01 SEP 2020

Voor akkoord ( B I P T )

Voor akkoord (MDK)

m
Voorzitter van de Raa'd van het BIPT

Michel van Bellinghen

Administrateur-generaal van MDK

Nathalie Balcaen
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