STAD MECHELEN
Gemeenteraad – Uittreksel uit de notulen
Vergadering van 25 januari 2021 - Openbare zitting
Aanwezig:
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Fabienne Blavier, voorzitter
Alexander Vandersmissen, burgemeester wd.
Patrick Princen, Greet Geypen, Marina De Bie, Koen Anciaux, Björn
Sif f er, Abdrahman Labsir, Vicky Vanmarcke, Gabriella De Francesco,
schepenen
Bart Somers, Frank Creyelman, Marc Hendrickx, Stefaan Deleus,
Catherine François, Karel Geys, Hamid Rif fi, Kristof Calvo, Zineb El
Boussaadani, Farid Bennasser, Tine Van den Brande, Kerstin Hopf,
Freya Perdaens, Anne Delvoye, Ingrid Kluppels, Bert Delanoeije, Pia
Indigne, Klaas Delrue, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats
Walschaers, Charles Leclef, Rina Rabau, Maxine Willemsen, Elisabet
Okmen, Dirk Tuypens, Yves Selleslagh, Kenzo Van den Bosch, Thijs
Verbeurgt, Zohra Hadnan, Shanna Jacops, gemeenteraadsleden
Erik Laga, algemeen directeur

GEZONDHEIDSBELEID. Bekrachtiging 'Protocol voor de elektronische
mededeling van persoonsgegevens van het Agentschap Zorg & Gezondheid
(AZG) naar Stad Mechelen in het kader van het doorgeven van
persoonsgegevens conform artikel 34/1 van het decreet van 21 november
2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid'.

De beslissing wordt genomen met 37 stemmen voor (Fabienne Blavier, Alexander
Vandersmissen, Patrick Princen, Greet Geypen, Marina De Bie, Koen Anciaux, Björn Siffer,
Abdrahman Labsir, Vicky Vanmarcke, Gabriella De Francesco, Bart Somers, Marc Hendrickx,
Stef aan Deleus, Karel Geys, Hamid Rif fi, Kristof Calvo, Zineb El Boussaadani, Farid Bennasser,
Tine Van den Brande, Kerstin Hopf , Freya Perdaens, Anne Delvoye, Bert Delanoeije, Pia
Indigne, Klaas Delrue, Arthur Orlians, Faysal El Morabet, Mats Walschaers, Charles Leclef, Rina
Rabau, Maxine Willemsen, Elisabet Okmen, Dirk Tuypens, Yves Selleslagh, Thijs Ver beurgt,
Zohra Hadnan, Shanna Jacops) en 4 onthoudingen (Frank Creyelman, Catherine François,
Ingrid Kluppels, Kenzo Van den Bosch)

Motivering
Voorgeschiedenis
• 16 december 2020: Het Vlaams Parlement keurt het voorstel van decreet tot wijziging van
het decreet van 21 november 2003 over het preventieve gezondheidsbeleid
(preventiedecreet) en van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de
meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19 goed.
• 8 januari 2021:
- Het Vlaams Parlement keurt 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.
- Dit uitvoeringsbesluit maakt handhaving door lokale besturen mogelijk.
- Om ef f ectief van start te kunnen gaan moet het lokaal bestuur een verantwoordelijke
voor de gegevensverwerking aanduiden en een protocolakkoord afsluiten met het
Agentschap Zorg en Gezondheid (meer inf ormatie www.vlaanderenhelpt.be).
• 11 januari 2021: De data protection officer (DPO) geeft advies bij de ontwerptekst van het
“protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het Agentschap
Zorg en Gezondheid (AZG) naar Stad Mechelen in het kader van het doorgeven van
persoonsgegevens conform artikel 34/1 van het decreet van 21 november 2003
betreffende het preventieve gezondheidsbeleid”.

•

•

12 januari 2021: Het “protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens
van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) naar Stad Mechelen in het kader van het
doorgeven van persoonsgegevens conform artikel 34/1 van het decreet van 21 november
2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid” tussen stad Mechelen en Agentschap
Zorg en Gezondheid” wordt getekend door burgemeester wd. en algemeen directeur en
ingediend bij AZG.
Collegebeslissing 25 januari 2021 – agendapunt 15: verwijzing bij hoogdringendheid naar
gemeenteraad.

Feiten en argumentatie
Volgens de richtlijnen van Agentschap Zorg & Gezondheid en het Coördinatie - en Crisiscentrum
van de Vlaamse Overheid (CCVO) moet de burgemeester voor de ondertekening van het
protocol de gemeenteraad niet af wachten. Gelet op de hoogdringendheid kan hij een beroep
doen op artikel 135 Nieuwe Gemeente Wet (NGW). De burgemeester kan zo onmiddellijk het
protocol tekenen in naam van de gemeente en dit verzenden. Het protocol en het besluit
kunnen dan op de eerstvolgende gemeenteraad bekrachtigd worden.
Per gemeente is er slechts één persoon aan wie de gegevens zullen worden overgemaakt.
Deze persoon kan vervolgens, met inachtneming van de bepalingen van het protocol, de
inf ormatie overmaken aan de diensten/personen die zullen instaan voor de ef fectieve controle
en handhaving van de quarantaineverplichtingen (voorbeeld: lokale politiezone).
Overeenkomstig het protocol, zal deze persoon ook een geheimhoudingsverklaring moeten
ondertekenen. 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.
Vanaf de inwerkingtreding van het wetgevend kader en de ondertekening van het protocol,
krijgt de burgemeester de gegevens van de personen die verplicht in quarantaine moeten.
Van deze personen, die op het grondgebied van Mechelen in quarantaine gaan, ontvangt de
burgemeester, volgens de bepalingen in het protocol, volgende gegevens:
• Naam en voornaam
• Adres waar de persoon in quarantaine gaat
• Periode van de quarantaine
Enkel deze gegevens kunnen gebruikt worden voor de controle, handhaving en sanctionering
van de quarantaineplicht.
Indien nodig kunnen de politiediensten op basis van het niet naleven van artikel 47/1 van het
preventiedecreet overgaan tot het opstellen van een proces-verbaal. Dit kan enkel op basis
van de eigen vaststellingen of de vaststellingen van een beëdigd vaststellingsambtenaar met
het oog op het opleggen van een sanctie. Wat het optreden van de politiediensten betreft,
moet daarnaast ook verwezen worden naar de bindende rondzendbrief van het College van
procureurs-generaal van 17 juni 2020: deze omzendbrief bepaalt de strafrechtelijke
richtlijnen: voor de opsporing en vervolging van inbreuken op het ministerieel besluit van 23
maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID19 te beperken, zoals gewijzigd door de ministeriële besluiten van 24 maart 2020 en 3 april
2020.
Juridische grond
• Het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid.
• Samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020 tussen de Federale Staat, de Vlaamse
Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie, betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door
Sciensano en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde
agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het
kader van een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus
COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano.
• Het besluit Vlaamse Regering 8 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
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2020 tot uitvoering van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht
en het contactonderzoek in het kader van COVID-19.
Overeenkomstig artikel 135, § 2 Nieuwe Gemeentewet (NWG) hebben de gemeenten tot
taak het voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een goede politie, met name over de
zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in
openbare gebouwen.
Decreet Lokaal Bestuur, artikel 23: Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in
bespreking worden gebracht, behalve in spoedeisende gevallen.
Tot spoedbehandeling kan alleen worden besloten door ten minste twee derde van de
aanwezige leden. De namen van die leden en de motivering van de spoedeisendheid
worden in de notulen vermeld.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad bekrachtigt het ‘protocol voor de elektronische mededeling van
persoonsgegevens van het Agentschap Zorg & Gezondheid (AZG) naar Stad Mechelen in het
kader van het doorgeven van persoonsgegevens conform artikel 34/1 van het decreet van 21
november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid’.

Namens de gemeenteraad:

De algemeen directeur
(get.) Erik Laga

De voorzitter
(get.) Fabienne Blavier

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE GEMEENTERAAD:

Bij verordening:

Erik Laga
algemeen directeur
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Mechelen, 27 januari 2021

Fabienne Blavier
voorzitter
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