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Addendum  

bij het Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van 

Leefmilieu Brussel naar NBB in het kader van de uitwisseling van gegevens uit 

de energieprestatie- en energiecertificatendatabank  
 

 

I. Identificatie van de partijen 

 

1. Leefmilieu Brussel, waarvan de hoofdzetel is gelegen in de Havenlaan, 86C bus 3000 - 1000 

Brussel en geregistreerd bij het KBO onder het nummer 0236.916.956 vertegenwoordigd 

door Barbara DEWULF, Directrice generaal a.i. en Benoit WILLOCX, adjunct Directeur 

Generaal; 

En  

2. De Nationale Bank van België, afgekort “NBB”, naamloze vennootschap naar Belgisch 

recht, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 

0203.201.340, waarvan de kantoren gelegen zijn te 1000 Brussel, de Berlaimontlaan 14 en 

die vertegenwoordigd wordt door de heer Pierre Wunsch, Gouverneur. 

 

II. Voorwerp van het addendum 

 

De partijen zijn bij protocol van 22 juni 2021 overeengekomen dat Leefmilieu Brussel gegevens uit de 

energieprestatie- en energiecertificatendatabank aan de NBB ter beschikking stelt teneinde de NBB 

toe te laten om aan de in het voormeld protocol omschreven onderzoeksdoelstellingen te kunnen 

voldoen met betrekking tot het ontwikkelen van een woningprijsindex die rekening houdt met de 

kwaliteitsverschillen van de verkochte woningen. 

 

Het onderzoek van de NBB werd in april 2022 gepubliceerd, maar de NBB wenst de resultaten van het 

onderzoek op lange termijn te blijven actualiseren via een update op kwartaalbasis van de nieuwe 

woningprijsindex en van de analyse van de impact van de energetische kwaliteit. Dit vereist een 

aanpassing van de in het voormeld protocol overeengekomen bewaartermijn van de gegevens en van 

de looptijd van het protocol. Het protocol voorziet immers dat de NBB de gegevens mag bewaren tot 

31 december 2022 en dat het protocol op die datum afloopt. 

 

Op 13 mei 2022 heeft de NBB het advies gevraagd aan de Brusselse Controlecommissie over de 

mogelijkheid om de gegevens die de NBB van Leefmilieu Brussel ontvangt in het kader van het 

voormeld protocol voor langere termijn te verwerken en te bewaren. Bij Beslissing nr. 02/2022 van 10 

juni 2022 heeft de Brusselse Controlecommissie geoordeeld dat de “gegevens voor een “langere” 

bewaringstermijn kunnen worden bewaard dan die welke voor de doeleinden van het onderzoek 

verkregen werd, mits passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen. Het is 

ook aan de verwerkingsverantwoordelijke om de redenen voor de langere bewaringstermijn te 

documenteren. Bovendien lijkt de vaststelling van een bewaartermijn als “voor onbepaalde duur” 

overdreven en onevenredig. Om de bewaringstermijnen vast te stellen, moet rekening gehouden 

worden met criteria zoals de duur en het doel van het onderzoek. Zodra het doel van het onderzoek is 

bereikt, moeten deze gegevens worden verwijderd, geanonimiseerd of gearchiveerd.”. 
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Via dit addendum komen de partijen overeen dat de duur van het protocol verlengd wordt met 10 

jaar, zijnde tot 31 december 2032, om het onderzoek op langere termijn te kunnen blijven actualiseren. 

Na afloop van deze termijn kan de NBB Leefmilieu Brussel verzoeken het protocol te verlengen indien 

de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt nog steeds bestaan. 

 

III. Wijzigingen aan het protocol 

 

De inhoud van “Artikel 5: Periodiciteit en duur van de mededeling en bewaartermijn van de 

gegevens” van het protocol wordt vervangen als volgt: 

 

“De persoonsgegevens zullen ad hoc worden opgevraagd omdat de gegevens in de finale fase 

van het onderzoek en voor de daaropvolgende actualiseringen zo recent mogelijk dienen te 

zijn zodat de schattingen zo accuraat mogelijk zijn. Daartoe wordt een jaarlijkse update 

voorzien tot 31 december 2032. De gegevens worden eveneens tot die datum bewaard. Op 

deze manier kan de NBB de resultaten van het onderzoek op langere termijn blijven 

actualiseren via een update op kwartaalbasis van de nieuwe woningprijsindex en van de 

analyse van de impact van de energetische kwaliteit. Na deze termijn worden de gegevens 

vernietigd, behoudens wanneer de NBB en Leefmilieu Brussel vóór 31 december 2032 een 

verlenging van het protocol overeenkomen. 

 

De methoden, resultaten en conclusies van het onderzoeksproject zullen worden 

opgeschreven in een onderzoeksrapport dat academisch zal worden gevaloriseerd en het 

onderzoek en de resultaten zullen vervolgens worden geactualiseerd. Dit houdt in dat na het 

schrijven van het onderzoeksrapport de data nog een tijd beschikbaar dienen te zijn. Wanneer 

de reviewer van een wetenschappelijk tijdschrift extra analyses vraagt, dienen de data 

eveneens nog voorhanden te zijn om deze analyses te kunnen uitvoeren.” 

 

In “Artikel 6: Beveiligingsmaatregelen” van het protocol wordt na de tweede paragraaf een paragraaf 

toegevoegd luidende: 

 

“Gelet op de langdurige bewaartermijn van de gegevens zullen de adressen en de coördinaten van 

de dataset van elkaar worden afgesplitst en zullen deze worden bewaard in een aparte omgeving. 

Enkel wanneer het onderzoek het vereist, in het bijzonder voor de actualisering van het onderzoek, 

zullen de beide gegevensreeksen worden samengebracht en met elkaar worden verbonden aan 

de hand van een technische sleutel.” 
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IV. Regels met betrekking tot het addendum

Het addendum is onderworpen aan de regels van het protocol van 22 juni 2021 en wordt 

overeenkomstig geïnterpreteerd.  

V. Duur en inwerkingtreding

Deze overeenkomst treedt in werking op 1 december 2022 en wordt gesloten voor de duur van het 

protocol. 

Voor Leefmilieu Brussel  

Adjunct directeur generaal a.i. 

Benoit Willocx 

Directrice generaal a.i. 

 Barbara Dewulf 

Voor de Nationale Bank van België 

De Gouverneur 

Pierre Wunsch 


