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Punt 3.Financiën
3.2. Algemeen gemeentelijk subsidiereglement: aanpassing in kader van toepassing GDPR.

De gemeenteraad,

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
De gemeenteraad keurde op 3 februari 2015 een toelagereglement goed. Dit werd aangepast op 17 mei
2016 en 9 mei 2017.
Het subsidiereglement voorziet onder meer in een toekenning van een toelage voor jaarfeesten. Binnen
de betreffende paragraaf van het subsidiereglement wordt onder meer melding gemaakt van het
volgende:
"De organisatoren hebben recht op een adreslijst in het kader van het jaarfeest - deze wordt gratis
toegekend."
Voormelde paragraaf druist in tegen de vigerende wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming.
Adressenlijsten mogen immers slechts onder beperkte en bepaalde voorwaarden aangeleverd worden.
Gezien er met ingang vanal 25 mei 2018 bovendien ook nog nieuwe Europese wetgeving
dienaangaande in voege treedt, met name de 'Algemene Verordening Gegevensbescherming (verkort
AVG)', is het aangewezen om het subsidiereglement conform te maken. Organisaties die aan de AVG
verzuimen kunnen namelijk zware sancties verwachten.

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
o Het gemeentedecreet;
o De Wet van í9 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de

vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983
tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen.

. Het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de
bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister.

o De Wet van 8 augustus 19B3 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen;
. De Wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van

de verwerking van persoonsgegevens en aanverwante verantwoordelijkheden (privacywet);
o Het koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december
o 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van

persoonsgegevens;
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Het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronisch bestuurlijk gegevensverkeer (e-Gov
Decreet);
Het besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 juli 2008
betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer;
Het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de veiligheidsconsulenten,
vermeld in artikel 9 van het decreet van 1B juli 200B betreffende het elektronische bestuurlijke
gegevensverkeer;
De Verordening (EU) 20161679 van het Europees Parlement en de Raad van27 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 (algemene verordening gegevensbescherming);

Verwijzend naar volgende eerdere beslissingen:
o Het gemeenteraadsbesluit van 3 februari2015 houdende vaststelling van een subsidiereglement

voor projecten en initiatieven van Anzegemse verenigingen, organisaties en inwoners met
ingang van 1 januari2015 - op proef voor de duur van één jaar.

o Het gemeenteraadsbesluit van 17 mei 2016 houdende aanpassing subsidiereglement (evaluatie en
aanpassing basisreglement van 3 februari 2015)

. Het gemeenteraadsbesluit van 9 mei 20í 7 houdende aanpassing subsidiereglement

Na bespreking
BESLUIT: eenparig
Art.1: Het algemeen gemeentelijk subsidiereglement voor projecten en initiatieven van Anzegemse
verenigingen, organisaties en inwoners wordt aangepast met ingang van 1 mei201B voorwat betreft
de passage onder rubriek e) inzake jaarfeesten:
e) toelagen in het kader van gebeurtenissen in het leven van inwoners en verenigingen en logistieke
ondersteu ning onderwijsinstel lingen

r Een toelage wordt toegekend voor de organisatie van volgende jaarfeesten:
- feest SO-jarigen €100 + receptie (of tussenkomst van €2 per deelnemer in eigen receptie met
een maximum van 100 euro)
- feest 60-jarigen €100
- feest 7S-jarigen: €100
en wordt binnen de maand na afloop van het jaarfeest uitbetaald.

est - deze werdt gratis
teeg€ken4

De organisatie gebeurt op het niveau van de deelgemeente.
De aanvragen dienen minstens 1,5 maand vóór het feest ingediend te worden.

Art.2: Kennis te geven van dit besluit aan de toezichthoudende overheid volgens de regels vervat in
het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het
algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten.

Gedaan in zitting als ten hoofde
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