Provincie OOST-VLAANDEREN
Arrondissement OUDENAARDE

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN MAANDAG 25 JANUARI 2021
Aanwezig: Diederik Van Hamme, voorzitter.
Luc Dupont, burgemeester.
Joris Vandenhoucke, Jan Foulon, Ignace Michaux, Brigitte Vanhoutte, Aaron Demeulemeester,
Wim Vandevelde, schepenen.
Yves Deworm, Gunther Deriemaker, Pol Kerckhove, Tom Deputter, Björn Bordon, Koen
Haelters, Jean-Pierre Stockman, Patrice Dutranoit, David Vandekerkhove, Paul Carteus, Faiza
El Ghouch, Eva Lamon, Eugénie Carrez, Rossana Khoshaba, Sylvie Van Overmeeren, Jo
Cornelus, Leonard Verstichel, Guillaume Devos, Lech Schelfout, Youssef Elidrissi, raadsleden.
Linda Vandekerkhove, algemeen directeur
Verontschuldigd: Fatima Hbili, raadslid

Protocol van het Agentschap Zorg en Gezondheid aan de Stad Ronse voor de
elektronische mededeling van persoonsgegevens in het kader van
quarantainehandhaving naar aanleiding van het coronavirus.
Goedkeuring.
Bevoegdheid/rechtsgrond
˗
˗

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikels 56 en 40.
Het uitvoeringsbesluit van 08 januari 2021 van de Vlaamse regering inzake naleving
van de quarantaineplicht, waardoor handhaving door lokale besturen mogelijk wordt.

Relevante documenten
Het Vlaams Parlement keurde op 16 december 2020 het voorstel van decreet tot wijziging
van het decreet van 21 november 2003 over het preventieve gezondheidsbeleid en van het
decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in
het kader van COVID-19 goed (bijlage 2).
Het Vlaams Parlement keurde op 08 januari /2021 het besluit tot uitvoering van het decreet
tot wijziging van het decreet van 21 november 2003 over het preventieve gezondheidsbeleid
en van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het
contactonderzoek in het kader van COVID-19 goed. (bijlage 3).
Beide documenten treden in werking de dag na de publicatie ervan in het Belgisch
Staatsblad.
Het protocol van het Agentschap Zorg en Gezondheid (bijlage 1).
Het advies van 12 januari 2021 van de
gegevensbescherming), de heer Frederik Dhondt.
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Feiten/context/motivering
Wat zijn de belangrijke wijzigingen van het preventiedecreet in het kader van de
quarantaineverplichting en -handhaving?




Het Vlaamse preventiedecreet geeft arts-ambtenaren van Zorg en Gezondheid het
mandaat om een bevel tot isolatie of quarantaine op te leggen aan patiënten en
risicovolle contacten. Dit wordt in principe alleen gebruikt na overleg met betrokkene en
zijn huisarts en met de mogelijkheid tot beroep.
Het Vlaamse preventiedecreet voorziet in een informatie-uitwisseling met de lokale
besturen van de gegevens van de personen die in verplichte quarantaine moeten met
het oog op de controle en de handhaving van de verplichte quarantaine. Hierdoor
krijgen de lokale besturen de tools in handen om deze controle en handhaving ook
efficiënt te kunnen uitvoeren.

Noodzakelijke stappen om gegevensoverdracht mogelijk te maken
Om de gegevensoverdracht in het kader van het preventiedecreet mogelijk te maken moet
het lokaal bestuur een protocol afsluiten met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.
Dit protocol is hierbij gevoegd als bijlage 1.
Als lokaal bestuur dien je de verantwoordelijke van de verwerking aan te duiden. Dit is de
persoon die de gegevens zal ontvangen. Per gemeente is er slechts één persoon aan wie de
gegevens zullen worden overgemaakt. Deze persoon kan vervolgens, overeenkomstig de
bepalingen van het protocol, de informatie overmaken aan de diensten/personen die zullen
instaan voor de effectieve controle en handhaving van de quarantaineverplichtingen
(voorbeeld : lokale politiezone, OCMW-personeelsleden, …).
Gelet op de bevoegdheid bestuurlijke politie van de Burgemeester alsook gelet op de
gevoeligheid van de gegevens gaat de Vlaamse overheid ervan uit dat de Burgemeester van
de gemeente wordt aangeduid als verantwoordelijke van de verwerking en de gegevens dus
aan hem/haar worden bezorgd.
Voordracht
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen.
Besluit: Met algemene stemmen :
Artikel 1:
Het protocol van het Agentschap Zorg en Gezondheid met betrekking tot de elektronische
mededeling van persoonsgegevens in het kader van quarantainehandhaving naar aanleiding
van het coronavirus goed te keuren.
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