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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN MAANDAG 22 FEBRUARI 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 voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het 
Agentschap Zorg en Gezondheid naar de Stad Ronse en OCMW Ronse met het oog 
op het nemen van verdere maatregelen ter bestrijding van de Covid-19-pandemie. 
Bekrachtiging. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

˗ Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, Artikel 40. 
˗ De nieuwe Gemeentewet, Artikel 135, §2. 
˗ De Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (AVG). 
˗ De Belgische Privacywet van 30 juli 2018. 
˗ Het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke 

gegevensverkeer, Artikel 8, §1. 
˗ Het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 met betrekking tot de 

lokale bronopsporing en het lokale contactonderzoek en verdere maatregelen ter 
bestrijding van de COVID-19-epidemie. 

˗ Het besluit van de Vlaamse Regering van 08 januari 2021 tot uitvoering van Artikel 
34/1, tweede lid, en Artikel 47/1 van het decreet van 21 november 2003 betreffende 
het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse 
regering van 12 juni 2020 tot uitvoering van het decreet van 29 mei 2020 tot 
organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19 
(BVR). 

˗ De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 18 januari 2021 
betreffende de goedkeuring van het protocol voor de elektronische mededeling van 
persoonsgegevens van het Agentschap Zorg en Gezondheid naar de Stad Ronse en 
OCMW Ronse met het oog op het nemen van verdere maatregelen ter bestrijding van 
de COVID-19-pandemie.  

Relevante documenten 

˗ Het protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het 
Agentschap Zorg en Gezondheid naar de Stad Ronse en OCMW Ronse met het oog 
op het nemen van verdere maatregelen ter bestrijding van de COVID-19-pandemie.  

˗ Het advies d.d. 15 januari 2021 van de DPO. 
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Feiten/context/motivering 

In dit protocol worden de voorwaarden en modaliteiten van de elektronische mededeling van 
de persoonsgegevens door het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) aan de Stad Ronse 
en het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn te Ronse uiteengezet. 

Artikel 5, 1, b) AVG bepaalt dat persoonsgegevens altijd voor duidelijk omschreven en 
gerechtvaardigde doeleinden verwerkt moeten worden. De verwerking van 
persoonsgegevens voor andere doeleinden dan die waarvoor de persoonsgegevens 
aanvankelijk zijn verzameld, mag enkel wanneer de doeleinden voor de verdere verwerking 
verenigbaar zijn met de doeleinden van de oorspronkelijke verwerking. 

De Stad en het OCMW Ronse wensen de gevraagde gegevens te verwerken voor volgende 
doeleinden :  

˗ extra maatregelen nemen om bij te dragen aan het inperken van de COVID-19 crisis 
en bronopsporing  

˗ quarantaine coaching versterken met lokaal beschikbare middelen. De gemeente 
verwerkt deze gegevens up vandaag al als verwerker.  

˗ concrete maatregelen worden opgesomd onder artikel 3.  

Het doeleinde van de verwerking is welbepaald en duidelijk gedefinieerd.  
Gezien :  

o de bevoegdheden van de gemeenten inzake openbare veiligheid en gezondheid 
o het BVR van 13 november 2020 die de juridische contouren van lokale 

bronopsporing en lokaal contactonderzoek vaststelt  
o de wettelijke bevoegdheden en verplichtingen van het OCMW ten opzichte van 

haar cliënten  
kunnen betrokkenen redelijkerwijs verwachten dat de persoonsgegevens aan de gemeente 
en het OCMW worden meegedeeld. 
 
In het protocol wordt een overzicht gegeven van de verschillende persoonsgegevens die 
zullen worden meegedeeld, alsook de verantwoording van de proportionaliteit en de 
bewaartermijn van de gegevens. 
 
Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 

Enig artikel: 
De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 18 januari 2021 
betreffende de goedkeuring van het protocol voor de elektronische mededeling van 
persoonsgegevens van het Agentschap Zorg en Gezondheid naar de Stad Ronse en OCMW 
Ronse met het oog op het nemen van verdere maatregelen ter bestrijding van de COVID-19-
pandemie, te bekrachtigen.  
 

Namens de raad: 
Algemeen directeur Voorzitter 
get. Linda Vandekerkhove get. Diederik Van Hamme 
 

Voor eensluidend uittreksel: 
 
 
 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Diederik Van Hamme 
Algemeen directeur Voorzitter 


