Finale versie
PROTOCOL VOOR DE ELEKTRONISCHE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN FLUVIUS CVBA
NAAR GEMEENTE SCHILDE
Voor het toekennen van een aanvullende premie in het kader van rationeel energiegebruik

Dit protocol wordt gesloten conform artikel 8, §1, van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het
elektronische bestuurlijke gegevensverkeer.
TUSSEN
FLUVIUS CVBA, vertegenwoordigd door Dirk Schreurs
ingeschreven in het KBO met nummer 0477.445.84 waarvan de administratieve zetel zich bevindt te
9090 Melle, Brusselsesteenweg 199.
hierna: FLUVIUS;

EN
Dirk Bauwens
GEMEENTE SCHILDE vertegenwoord.1gd door ...........................................
,.
Tine Vervisch
ingeschreven in het KBO met nummer ............. waarvan de administratieve zetel zich bevindt te Schilde
hierna: "GEMEENTE SCHILDE";

0207.501.707

FLUVIUS en GEMEENTE SCHILDE worden hieronder ook wel afzonderlijk aangeduid als een "partij" of
gezamenlijk als de "partijen";

NA TE HEBBEN UITEENGEZET

A.

FLUVIUS is een Vlaamse distributienetbeheerder met een openbare dienstverplichting ter
bevordering van het REG die betrekking hebben op (onder andere) de toekenning van REG·
premies in het kader van jaarlijks goedgekeurde REG-actieplannen.

B.

De GEMEENTE SCHILDE wenst bovenop de REG-premies uitbetaald door FLUVIUS aanvullende
premies toe te kennen aan de aanvragers die op haar grondgebied wonen. De toekenning van
de aanvullende premie wordt geregeld in een door de Gemeente opgesteld reglement.

D.

De partijen wensen overeenkomstig artikel 8, §1, van het decreet van 18 juli 2008 betreffende
het elektronische bestuurlijke 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 FLUVIUS heeft op 02/ 12/2020 advies met
betrekking tot een ontwerp van dit protocol gegeven.

G.

De functionaris voor gegevensbescherming van GEMEENTE SCHILDE heeft op .29./10./20.20.
advies met betrekking tot een ontwerp van dit protocol gegeven.

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:
1
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Voor het toepasselijk recht en de regeling omtrent de beslechting van geschillen kan worden verwezen
naar de bepalingen die hieromtrent werden opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst tussen
FLUVIUS en de GEMEENTE SCHILDE

Artikel 11: Inwerkingtreding en opzegging
Dit protocol treedt in werking vanaf ondertekening.
Partijen kunnen dit protocol schriftelijk opzeggen door middel van een aangetekende brief mits
inachtneming van een opzegtermijn van 2 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
bestaat voor de gevraagde doorgifte van persoonsgegevens.

Opgemaakt te Merelbeke, op ...03.../.12.... ./ ...2020......... , in evenveel exemplaren als dat er partijen zijn.

j

Namens Fluvius:

Name

ls GEMEENTE SCHILDE
..

Dirk Schreurs
Afdelingshoofd Klantenservice

Davy Bielen
Diensthoofd REG-beleid en Premies

Dirk Bauwens
Burgemeester

Tine Vervîsch
Algemeen Directeur
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