
Zitting RMW op 12/09/2019
Aanwezig: J.M. Dedecker, burgemeester;

T. Dedecker, voorzitter;

H. Dierendonck, N. Lejaeghere, E. Van Muysewinkel, schepenen;

D. Gilliaert, voorzitter BCSD;

B. Vandekerckhove, F. Ampe-Duron, K. Claeys-Goemaere, L. Landuyt, C. Niville, D. De Poortere, 
B. Ryckewaert, S. Van den Bossche, A. Goethaels, L. Verstraete, H. Vanheste, R. Vangenechten, 
M. Van Boven, F. Spaey, J. Töpke, R. De Lille, raadsleden;

P. Van Looy, wnd. algemeen directeur;

Verontschuldigd: F. Annys, M. Declerck, G. Galle, raadsleden;

3. Delegatie m.b.t. goedkeuring verwerkersovereenkomsten in 
kader verwerking van persoonsgegevens (GDPR) - goedkeuring
De OCMW-raad in openbare, gewone zitting bijeen;

Overwegende dat artikel 28, derde lid van de GDPR (= General Data Protection Regulation)  bepaalt 
dat de verwerking van persoonsgegevens door een verwerker wordt geregeld in een overeenkomst of 
andere rechtshandeling krachtens het Unierecht of het lidstatelijke recht die de verwerker ten aanzien 
van de verwerkingsverantwoordelijke bindt, en waarin het onderwerp en de duur van de verwerking, 
de aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens en de categorieën van 
betrokkenen, en de rechten en verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke worden 
omschreven; 

Overwegende dat het OCMW regelmatig geconfronteerd wordt met situaties waarbij er een dergelijke 
verwerkersovereenkomst moet opgemaakt worden; 

Overwegende dat de OCMW-raad hierbij steeds de verwerkersovereenkomst moet goedkeuren; 

Overwegende dat dit de procedure nodeloos vertraagt daar er zeer vaak gewerkt wordt vanuit een 
basismodel;

Gezien het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 40, § 1, 41, 77 en 78;

Overwegende dat om efficiënt om te gaan met vragen tot het sluiten van verwerkersovereenkomsten 
of overeenkomsten tussen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken, aan de OCMW-raad 
gevraagd wordt om delegatie aan het vast bureau te verlenen voor de goedkeuring, afkeuring of 
wijzigingen van dergelijke overeenkomsten;

Op voorstel van het vast bureau;

Gehoord raadslid F. Spaey die stelt dat zijn fractie zal tegen stemmen, daarbij verwijzend naar zijn 
verklaring bij de behandeling van een gelijkluidend agendapunt tijdens de gemeenteraadszitting van 
heden (agendapunt 13), zijnde het zich verzetten tegen het reduceren van de bevoegdheden van de 
gemeenteraad;

De voorzitter vraagt vervolgens de mondelinge stemming over het voorstel: alle aanwezige raadsleden 
stemmen voor met uitzondering van B. Vandekerckhove, F. Spaey en J. Töpke die tegen stemmen en 
A. Goethaels en R. De Lille die zich onthouden.



Beslist: 
Enig artikel:
Delegatie te verlenen aan het vast bureau met betrekking tot de goedkeuring, afkeuring of wijziging 
van een verwerkersovereenkomst in kader van de GDPR (= General Data Protection Regulation).

Stemming: 17 stemmen voor, 3 stemmen tegen, 2 onthoudingen

Gedaan in zitting als hoger vermeld. Namens de OCMW-raad.

Getekend op origineel door de wnd. algemeen directeur, Pascal Van Looy en de voorzitter, Tom 
Dedecker
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