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PROTOCOL VOOR DE ELEKTRONISCHE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN STAD GENT
NAAR DCJM 

in het kader van Onderzoeksbevraging  De efficiëntie en effectiviteit van de gratis 
vrijwilligersverzekering als beleidsinstrument ter bescherming van de Vlaamse vrijwilliger  

28/04/2022 

Dit protocol wordt gesloten conform artikel 8, §1, van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het 
elektronische bestuurlijke gegevensverkeer. 

TUSSEN 

Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door haar regering, bij delegatie in de persoon van de heer 
Luc Delrue, secretaris-generaal van het Departement Cultuur, Jeugd en Media met maatschappelijke 
zetel gelegen te Arenbergstraat 9, 1000 Brussel en met ondernemingsnummer 0316.380.841 en 
vestigingsnummer 2.199.322.471. 

hierna: DCJM; 

EN 

Stad Gent, met zetel ten stadhuize, te 9000 Gent, Botermarkt 1, vertegenwoordigd door het college 
van burgemeester en schepenen, voor wie tekenen: de heer Mathias De Clercq, Burgemeester en 
mevrouw Mieke Hullebroeck, Algemeen Directeur; in uitvoering van het collegebesluit d.d. 28 april 
2022. 

STAD GENT  

DCJM en het STAD GENT worden hieronder ook wel a
 

NA TE HEBBEN UITEENGEZET 

A. DCJM is opgericht bij Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot de organisatie van 
de Vlaamse administratie (3 juni 2005) en geoperationaliseerd bij Besluit van de Vlaamse 
Regering tot operationalisering van het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media (31 
maart 2006). 

B. Stad Gent is een lokaal bestuur waarvan de werking is vastgelegd in het Decreet van 22 
december 2017 over het lokaal bestuur; 

C. De partijen wensen overeenkomstig artikel 8, §1, van het decreet van 18 juli 2008 betreffende 
het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer een protocol te sluiten met betrekking tot de 
elektronische mededeling van persoonsgegevens. Dat protocol wordt bekendgemaakt op de 
website van beide partijen. 

D. De functionaris voor gegevensbescherming van DCJM heeft op 01/04/2022 advies met 
betrekking tot een ontwerp van dit protocol gegeven.  

E. De functionaris voor gegevensbescherming van Stad GENT heeft op 22/04/2022 advies met 
betrekking tot een ontwerp van dit protocol gegeven. 
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WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:

Artikel 1: Onderwerp  

In dit protocol worden de voorwaarden en modaliteiten van de elektronische mededeling van de 
persoonsgegevens zoals omschreven in artikel 3 door Stad Gent aan DCJM uiteengezet. 

 

Artikel 2: Rechtvaardigingsgronden van zowel de mededeling als de inzameling van 
de persoonsgegevens 

De beoogde gegevensverwerking door DCJM gebeurt op grond van de vervulling van een taak van 
algemeen belang. Het verzamelen van persoonsgegevens kadert in een onderzoeksopdracht Bestek 

KUL treedt hier op als verwerker, het is DCJM die de verwerkingsverantwoordelijke is voor deze 
opdracht. Indien er overeenkomsten of protocollen worden afgesloten, dan is het DCJM die deze 
afsluit. 

Stad Gent heeft de opgevraagde gegevens oorspronkelijk verzameld voor volgende doeleinden: Artikel  
2,  §1,van  het  decreet  over  het  lokaal  bestuur (DLB) 
duurzaam bij te dragen aan het welzijn van de burgers en een  burgernabije,  democratische,  
transparante  en  doelmatige  uitoefening  van  hun  bevoegdheden te verzekeren. Ze betrekken de 

verplichting te kunnen voldoen, en dus beleid te voeren aangepast aan de noden en wensen van de 
burgers, verzamelen de lokale bestuur en persoonsgegevens waaronder gegevens over verenigingen. 

Het doeleinde voor de verdere verwerking is wetenschappelijk onderzoek. Op deze verwerkingen geldt 
een uitzondering volgens artikel 5, 1, b), tweede zinsdeel van de algemene verordening 
gegevensbescherming: deze verwerkingen worden niet als onverenigbaar beschouwd met de 
oorspronkelijke doeleinden.  

Artikel 3: De gevraagde persoonsgegevens en de categorieën en omvang van de 
gevraagde persoonsgegevens conform het proportionaliteitsbeginsel 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de verschillende persoonsgegevens die 
worden meegedeeld, alsook de verantwoording van de proportionaliteit en de bewaartermijn van de 
gegevens. 

Het betreft geen persoonsgegevens als vermeld in artikel 9 en/of 10 van de algemene verordening 
gegevensbescherming.  

Gegevenscluster: 
Contactgegevens 

De contactgegevens (enkel emailadres) van de vereniging. 

Verantwoording 
proportionaliteit 
 

In het kader van het onderzoek wil DCJM in samenwerking met 
lokale besturen op zeer korte termijn, via de KUL,  een 
stakeholderbevraging organiseren. De onderzoekers willen de 
diensten van de lokale besturen om de contactgegevens vragen van 

willen ze een contactbestand samenstellen.   
De meegedeelde gegevens zullen door DCJM bewaard worden tot 3 maand na afloop van de opdracht.   
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Artikel 4: De categorieën van ontvangers en derden die mogelijks de gegevens 
eveneens verkrijgen  

DCJM zal de meegedeelde persoonsgegevens in het kader van de in artikel 2, 2°, vooropgestelde 
finaliteiten kunnen meedelen aan volgende categorie(ën) van ontvangers: 

Enkel personen van DCJM die omwille van hun functieprofiel deze informatie nodig hebben 
voor de uitvoering van hun werk, krijgen toegang tot de informatie. 

- Daarnaast kunnen de gevraagde gegevens worden medegedeeld aan of ingezien door: 
o de onderzoekers van de KUL die als verwerker de onderzoeksopdracht uitvoert.  

Artikel 5. Periodiciteit van de mededeling en de duur van de mededeling 

De persoonsgegevens zullen eenmalig worden opgevraagd omdat het een punctuele bevraging 
betreft.  

Artikel 6: Beveiligingsmaatregelen 

DCJM neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen om de Integriteit, 
Vertrouwelijkheid en Beschikbaarheid van de ontvangen persoonsgegevens te garanderen. 

In het geval DCJM voor de verwerking van persoonsgegevens die het voorwerp zijn van voorliggend 
protocol, beroep doet op een verwerker (of meerdere verwerkers), doet DCJM uitsluitend beroep op 
verwerkers die afdoende garanties met betrekking tot het toepassen van passende technische en 
organisatorische maatregelen bieden opdat de verwerking aan de vereisten van de algemene 
verordening gegevensbescherming voldoet en de bescherming van de rechten van de betrokkene is 
gewaarborgd. DCJM sluit in voorkomend geval met alle verwerkers een verwerkersovereenkomst in 
overeenstemming met artikel 28 van de algemene verordening gegevensbescherming. Partijen 
bezorgen elkaar  een overzicht van de verwerkers die de gevraagde gegevens verwerken, en 
actualiseren dit overzicht zo nodig. 

Artikel 7: Kwaliteit van de persoonsgegevens 

Zodra DCJM één of meerdere foutieve, onnauwkeurige, onvolledige, ontbrekende, verouderde of 
overtollige gegevens in de persoonsgegevens, vermeld in artikel 3, vaststelt (al dan niet op basis van 
een mededeling van de betrokkene, meldt zij dat onmiddellijk aan Stad Gent die na onderzoek binnen 
3 maand van de voornoemde vaststellingen de gepaste maatregelen binnen 3 maand treft en DCJM 
daarvan vervolgens op de hoogte brengt.  

Artikel 8: Sanctie bij niet-naleving 

Onverminderd haar recht om een schadevergoeding te vorderen en in afwijking van artikel 5, 2°, kan 
Stad Gent dit protocol middels eenvoudige kennisgeving en zonder voorafgaandelijke 
ingebrekestelling eenzijdig beëindigen indien DCJM  deze persoonsgegevens verwerkt in strijd met 
hetgeen bepaald is in dit protocol, met de algemene verordening gegevensbescherming of met andere 
relevante wet- of regelgeving inzake de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van 
persoonsgegevens. 

Artikel 9: Meldingsplichten 

Partijen engageren zich in het licht van artikel 33 van de algemene verordening gegevensbescherming 
om elkaar zonder onredelijke vertraging op de hoogte te stellen van elk gegevenslek dat zich voordoet 
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betreffende de meegedeelde gegevens met impact op beide partijen en in voorkomend geval 
onmiddellijk gezamenlijk te overleggen teneinde alle maatregelen te nemen om de gevolgen van het 
gegevenslek te beperken en te herstellen. De partijen verschaffen elkaar alle informatie die ze nuttig 
of nodig achten om de beveiligingsmaatregelen te optimaliseren.

DCJM brengt Stad Gent onmiddellijk op de hoogte van wijzigingen van wetgeving met impact op 
voorliggend protocol, zoals de finaliteit, proportionaliteit, frequentie, duurtijd enz. en in voorkomend 
geval van wijzigingen omtrent de verwerkers.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Dit protocol wordt beheerst door het Belgisch recht.

Artikel 11: Inwerkingtreding en opzegging

Dit protocol treedt in werking op 28/04/2022.  

Het protocol eindigt van rechtswege na afloop van de in artikel 5 van dit protocol bedoelde termijn 
van mededeling. Het protocol eindigt tevens van rechtswege wanneer er geen rechtsgrond meer 
bestaat voor de gevraagde doorgifte van persoonsgegevens.

Opgemaakt te Brussel, op 28/04/2022, in evenveel exemplaren als dat er partijen zijn.

Namens Stad Gent
Mathias De Clercq, Burgemeester

Namens DCJM
Luc Delrue, Secretaris-Generaal 

Namens Stad Gent
Mieke Hullebroeck, Algemeen directeur


