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OPENBAAR

Informatieveiligheid: goedkeuren van de delegatie naar Vast
Bureau m.b.t. de verwerkersovereenkomsten.
De OCMW-raad,
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, en in het bijzonder artikelen
77 en 78; - dat de OCMW-raad bevoegd is voor het sluiten van overeenkomsten; - dat de
OCMW-raad deze bevoegdheid kan delegeren aan het vast bureau.
Gelet op verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de Raad van 27
april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en
tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Europese algemene verordening
gegevensbescherming, afgekort als GDPR).
Overwegende dat krachtens artikel 28 lid 3 van voormelde GDPR de verwerking door een
verwerker (externe derde) wordt geregeld in een verwerkersovereenkomst 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, alsook de rechten en
verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke worden omschreven.
Overwegende dat het OCMW als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van
persoonsgegevens in de zin van voormelde GDPR noodgedwongen veelvuldig beroep doet
op externe verwerkers; - dat hiertoe derhalve steeds een verwerkersovereenkomst
tussen OCMW en verwerker dient afgesloten te worden.
Overwegende dat delegatie van de bevoegdheid om verwerkersovereenkomsten in de zin
van voormelde GDPR te sluiten met externe verwerkers aan het vast bureau wenselijk is
gelet op de veelheid van situaties waarin dit vereist is.
Overwegende bovendien dat in de meeste gevallen gewerkt wordt vanuit een
standaardmodel opgesteld door VVSG overeenkomstig de bepalingen van voormelde
GDPR.
Publieke stemming:

Met 20 stemmen voor (Paula Henderickx, Joris Geens, Steven Van Staeyen, Hans
Soetemans, Rudolf Willems, Mieke Maes, Jozef Oorts, May Peeters, Paul Stulens, Luc
Verelst, Pieter Helsen, Oliver Vertruyen, Mieke De Moor, Dirk Vercammen, Betty
Bossaerts, Jelle Lauwereys, Maria Van Rompaey, Ward Peeters, Monique Suls, Emily
Sterkmans), 1 stem tegen (Jordi De Vlam)

BESLUIT:
Artikel 1.
De bevoegdheid met betrekking tot het al dan niet goedkeuren of wijzigen, en
desgevallend afsluiten van verwerkersovereenkomsten in de zin van artikel 28 lid 3 van
de verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de Raad van 27 april 2016
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking
van Richtlijn 95/46/EG (GDPR) te delegeren aan het vast bureau.
Artikel 2.
Een afschrift van deze beslissing wordt aan de dienst Secretariaat en de data protection
officer bezorgd.

Verslag vorige zitting.
Gezien er tijdens de raadzitting van heden geen verdere opmerkingen worden gemaakt
over de redactie van de notulen van de OCMW-raad van 21 maart 2019, en
overeenkomstig art. 32 van het decreet lokaal bestuur, zijn de notulen van bedoelde
zitting, goedgekeurd.
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