Adresgegevens van de
kandidaat- machtigingsgerechtigde
organisatie:
……………………..
…………………….
………………………
Betrokken gemeentelijk grondgebied:
Onze ref.:

Sectoraal Comité voor de Federale Overheid
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

Dossier behandeld door:……
Functie:……..
Tel.:….
e-mail: ……
Datum:

Betreft: conformiteitsverbintenis met de voorwaarden van de eenmalige machtiging FO nr.
23/2013 tot wijziging, voor wat de private concessiehouders van de Brusselse steden en
gemeenten, de Brusselse autonome gemeentebedrijven en het Brussels Hoofdstedelijk
Parkeeragentschap betreffen, van de beraadslaging FO nr. 12/2009 houdende de eenmalige
machtiging voor toegang tot het repertorium van de DIV voor de identificatie van personen die
door het gebruik van een voertuig, parkeerretributie, -belasting of parkeergeld schuldig zijn.

Mevrouw, Mijnheer,
Ik verwijs naar de beraadslaging FO nr. 23/2013 houdende de eenmalige machtiging en tot
wijziging, voor wat de private concessiehouders van de Brusselse steden en gemeenten, de
Brusselse autonome gemeentebedrijven en het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap
betreffen, van de beraadslaging FO nr. 12/2009 houdende de eenmalige machtiging voor
toegang tot het repertorium van de DIV voor de identificatie van personen die door het gebruik
van een voertuig, parkeerretributie, -belasting of parkeergeld schuldig zijn.
Na kennis te hebben genomen van de beraadslaging FO nr. 23/2013 (en de eventueel,
aangebrachte wijzigingen), verbind ik er mij toe alle daarin opgelegde verplichtingen na te
leven.
Meer in het bijzonder zullen de gegevens die bij de DIV werden verkregen, verwerkt worden
conform de voorwaarden die in deze beraadslaging werden vastgelegd, nl:



De eerbiediging van het finaliteitsbeginsel, nl. om de verkregen gegevens slechts te
gebruiken voor de inning van een parkeerbelasting, -retributie of parkeergeld en de
gegevens niet te gebruiken voor het beheer van een privéparking;



De persoonsgegevens enkel te verwerken indien dit noodzakelijk is en de mogelijkheid
onderzoeken om een systeem te installeren waardoor de niet-betaling kan worden
verhinderd (bijvoorbeeld slagbomen);



Van de DIV enkel de naam, voornaam, en adres van de nummerplaathouder te
verkrijgen ;



De gegevens te wissen zodra ze niet meer nodig zijn en in ieder geval niet langer te
bewaren zodra de verschuldigde som werd ontvangen;



De gebruikers duidelijk te informeren;



De gegevens mogen enkel intern worden verwerkt door personen die deze gegevens
voor de uitoefening van hun functie nodig hebben; de categorieën personen aanduiden
die toegang hebben tot de gegevens samen met een beschrijving van hun functie en
deze lijst met categorieën van personen ter beschikking houden van de Commissie voor
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;



De vertrouwelijkheid van de gegevens bewaren (met name door enkel een toegang tot
de gegevens toe te staan van personen die zich hebben verbonden aan een wettelijke,
statutaire of contractuele vertrouwelijkheidsverplichting) en de gegevens niet aan derden
mee te delen (behalve indien de mededeling(en) noodzakelijk is(zijn) in het kader van
een eventuele gerechtelijke vervolging);



Technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen treffen en aanvaarden dat het
Sectoraal comité voor de Federale Overheid dit controleert;



De mogelijkheid accepteren dat de bevoegde diensten controles en inspecties
doorvoeren (politie, justitie en de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer), en zich voegen naar mogelijke aanbevelingen of naar de intrekking van de
machtiging.

Ik verbind er mij eveneens toe om, eens machtiging werd verleend aan de organisatie die ik
vertegenwoordig, het Comité ervan te verwittigen wanneer diezelfde organisatie niet langer
belast is met de inning van parkeergeld.
Hierbij bezorg ik het Sectoraal comité voor de Federale Overheid:
-

Het bewijs dat aantoont dat ik gerechtigd ben om parkeerbelasting, -retributie of
parkeergeld te innen (voor de private ondernemingen is dat het concessiecontract en
voor het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap de delegatie die de betrokken
gemeenten hebben verleend,…);

-

De volledige en naar waarheid ingevulde vragenlijst over de veiligheidsmaatregelen1 die
werden getroffen voor de verwerking van de persoonsgegevens, ontvangen van de DIV.

Ik neem er nota van dat de machtiging om bij de DIV de identiteit op te vragen van de
nummerplaathouder, slechts wordt verleend aan de organisatie die ik vertegenwoordig, op
voorwaarde dat het Sectoraal Comité voor de Federale Overheid onze veiligheidsmaatregelen
gunstig beoordeelt.

In het geval de organisatie die ik vertegenwoordig een beroep wil doen op een onderaannemer
voor de inning van parkeerbelasting of parkeergeld, verbindt de organisatie die ik
vertegenwoordig, zich ertoe dat de ook onderaannemer de voorwaarden vermeld in de
beraadslaging FO nr. 23/2013 zal naleven.
Identificatie en contactgegevens van de eventuele onderaannemer:

Betrokken gemeentelijk grondgebied:

Duur van de overeenkomst voor onderaanneming:
De organisatie die ik vertegenwoordig verbindt er zich toe het Sectoraal comité voor de
Federale Overheid op de hoogte te brengen van iedere wijziging die verband houdt met de
tussenkomst van een onderaannemer.
Wij danken het Comité bij voorbaat om de datum van inwerkingtreding van de eenmalige
machtiging FO nr. 23/2013 voor de organisatie die ik vertegenwoordig, mee te delen2.
Met oprechte hoogachting,

Handtekening:
Naam van de ondergetekende:
Functie:

1

Beschikbaar op
http://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/Toelichting_evaluatievragenlijst_kan
didaat-veiligheidsconsulent_SCFO_0.pdf
2
Voor de private ondernemingen zal de machtiging overeenkomstig artikel 44 van de Brusselse Ordonnantie van
22 januari 2009 slechts kunnen afgeleverd worden tot 1 maart 2014.

