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WAT IS GDPR EN OP WIE IS HET VAN TOEPASSING?  
 

Wat is GDPR ?  

 

GDPR = General Data Protection Regulation 

De GDPR wetgeving vervangt vanaf 25/05/2018 de wet op de privacy in Europese landen.   

De GDPR wetgeving regelt de verwerking van persoonsgegevens van EU burgers (en dit zowel 

binnen als buiten de EU). GDPR handelt dus enkel over persoonsgegevens van NATUURLIJKE 

personen.  

Wat zijn persoonsgegevens ?  

 

Persoonsgegevens = alle gegevens die kunnen leiden tot de identificatie van een persoon. 

Voorbeelden : Familienaam, voornaam, telefoonnummer, mailadres, geboortedatum, adres, foto, 

samenstelling van het gezin, relatie met andere mensen, foto van een pand of een deel van een 

pand, rijksregisternummer, bankrekeningnummer, enz …..  

Wat wordt bedoeld met de verwerking van persoonsgegevens ?  

 

Verwerking = “ruim opgevat” : verzamelen, ordenen, bijwerken, opvragen, raadplegen, 

verspreiden,…..  

Voorbeelden : infofiches  invullen en verwerken, documenten samenstelling gezin verwerken in de 

boekhouding van de VME, gegevens raadplegen op het eigenaarsnet, lijsten afleveren aan 

commissaris RVM, AV of VME, database bijhouden met adresgegevens van eigenaars en huurders, 

aanwezigheidslijsten registreren en bijhouden, verslagen van algemene vergaderingen,…… 

Is de GDPR wetgeving van toepassing op VME’s ?  
 

Ja, de VME  verwerkt persoonsgegevens van EU-burgers (nl. haar mede-eigenaars en huurders, 

contactpersonen van mede-eigenaars en huurders en contactpersonen van leveranciers) en dient 

per definitie zich te houden aan de GDPR wetgeving op straffe van boete. 

Is dit de verantwoordelijkheid van de VME of van de syndicus ? 

 

De verantwoordelijkheden van de syndicus en de VME worden gedefinieerd in artikel 4. 

 

Artikel 4 : Het is de verwerkingsverantwoordelijke die aansprakelijk is en ervoor moet zorgen 

dat de verwerking conform GDPR gebeurt. Het is de verwerker die ten behoeve van de 

verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.  
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Definities :  

 

 Verwerkingsverantwoordelijke = De VME 

 

VME = de verwerkingsverantwoordelijke en moet op elk moment kunnen aantonen dat deze 

conform de regels van de GDPR handelt. 

 

 

 De Verwerker = De syndicus 

 

Syndicus = de verwerker dewelke gegevens verwerkt in opdracht van de 

verwerkingsverantwoordelijke (VME).  

 

 De verwerkingsovereenkomst  

 

Wettelijk verplichte overeenkomst dewelke  de opdracht beschrijft dewelke de VME aan de 

syndicus geeft om haar persoonsgegevens conform GDPR te verwerken 

 

Tussen de verwerkingsverantwoordelijke (VME)  en de verwerker (syndicus) is er een 

schriftelijke verwerkingsovereenkomst verplicht waarvan de duurtijd samenvalt met die 

van de opdrachtovereenkomst (= syndicusovereenkomst). Deze verwerkingsovereenkomst 

bevat afspraken rond de aard, het doel en de duur van de verwerking van persoonsgegevens 

van de VME. 

 

Is dit in orde voor onze VME ?  

 

Ja. In de praktijk is deze verwerkingsovereenkomst tussen Jalo Beheer als syndicus (Verwerker) 

en de VME (Verwerkingsverantwoordelijke) afgesloten op 24/05/2018 (uiterlijke deadline voor 

regularisatie).  

 

Deze verwerkingsovereenkomst zal vervallen op dezelfde vervaldag als de 

syndicusovereenkomst (wettelijke omkadering) en zal vanaf dan bij elke verlenging van de 

syndicusovereenkomst ook automatisch verlengd worden aangezien deze vanaf dan integraal 

deel zal uitmaken van de syndicusovereenkomst.   

 

Kunnen er boetes volgen indien de VME niet zou voldoen aan de GDPR richtlijnen  ? 

 

Al wie persoonsgegevens verwerkt dient GDPR wetgeving te volgen op straffe van boete en dit vanaf 

25/05/2018. 

EU burgers die zich gedupeerd voelen kunnen klacht indienen bij de GBA = de 

Gegevensbescherminsautoriteit. Deze laatste kan ook effectief boetes opleggen (aan de VME, niet 

aan haar syndicus) en dit in tegenstelling tot de vroegere “Privacy Commissie” die dat niet kon.  
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Wat zijn de basisprincipes van GDPR ?   
 

De verwerking van persoonsgegevens dient te voldoen aan onderstaande basisprincipes.  
 

Principe 1 : Rechtmatigheid 

 

De verwerking van persoonsgegevens is enkel rechtmatig (lees ‘toegelaten’) indien ten minste aan 1 
van onderstaande 6 rechtsgronden is voldaan.  

 

6 RECHTSGRONDEN VOOR HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS :  

 

1) Burger heeft toestemming gegeven (bv. gehandtekende infofiches) 

2) Gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van het contract  (bv. contactgegevens van 

iemand ter plaatse nodig om een leverancier verder te helpen) 

3) Gegevens verwerken is een wettelijke verplichting (bv. aanwezigheidslijsten algemene 

vergadering) 

4) Gegevens verwerken is van vitaal belang (niet van toepassing op VME’s, enkel in medische 
sector) 

5) Gegevens verwerken is van algemeen belang of openbaar gezag (niet van toepassing op 

VME’s, voor overheidsdiensten) 
6) Gegevens verwerken uit gerechtvaardigd belang (bv. huurders dringend contacteren in 

geval van nood) 

 

Toepassing op de VME :  

Enkel rechtsgrond 4 en 5 zijn niet van toepassing op VME’s, alle overige rechtsgronden wel. Hoe 
deze rechtsgronden gehanteerd worden bij de verwerking van persoonsgegevens wordt 

gedetailleerd beschreven in het verwerkingsregister van de VME.  

Principe 2 : Behoorlijkheid 

 

De verwerking van de persoonsgegevens moet behoorlijk zijn (gestructureerd, transparant, digitaal 

afleverbaar en machine-leesbaar) 

 

Toepassing op de VME :  

De VME dient gestructureerde lijsten digitaal en machine-leesbaar (word, pdf, excel) te kunnen 

afleveren. Aan welke partijen welke lijsten kunnen doorgegeven worden, wordt eveneens 

gedetailleerd beschreven in het verwerkingsregister van de VMR.  



 

6 

 

 

 

Principe 3 : Welbepaalde doeleinde 

 

Persoonsgegevens mogen enkel worden verwerkt voor een welbepaald doeleinde.  

 

Toepassing op de VME :  

 

Het algemeen doel voor de verwerking van persoonsgegevens voor de VME is heel duidelijk ‘Het 
beheren van de mede-eigendom zoals bedoeld in B.W artikel 577).  

 

Principe 4 : Minimale gegevensverwerking 

 

Enkel die persoonsgegevens die nodig zijn voor welbepaalde doeleinden mogen verwerkt worden. Er 

mogen niet meer gegevens verwerkt worden dan nodig om het doeleinde te bereiken.  

 

Toepassing op de VME :  

 

Enkel de persoonsgegevens die via de geijkte kanalen de VME (via haar syndicus) bereiken 

(formulieren, eigenaarsnet,…) worden verwerkt in de database van de VME. Zowel de formulieren 
als de database zijn ontworpen naar minimale benodigde gegevens voor het welbepaalde doel. (= 

beheer van de VME). Irrelevante gegevens die via ‘andere’ kanalen worden aangeboden (bv. social 
media, telefonisch,enz….) worden niet verwerkt. 

 

Principe 5 : Juistheid en volledigheid 

 

De verwerkte persoonsgegevens dienen juist en volledig zijn. Indien ze foutief of onvolledig zijn 

dienen ze onverwijld te worden geregulariseerd.  

 

Toepassing op de VME :  

 

Persoonsgegevens die via de geijkte kanalen worden aangeboden aan de VME (formulieren, 

eigenaarsnet,…) zullen onverwijld via haar syndicus (afdeling administratie) worden bijgewerkt.  

De bijwerking van de gegevens is echter een ‘passief’ gebeuren. Hiermee wordt bedoeld dat  de 
verantwoordelijkheid over het (actief) doorgeven van de juiste persoonsgegevens (bv. 

adreswijzigingen e.d..) ligt bij de betrokkenen. M.a.w. de syndicus zal (in haar hoedanigheid als 

gegevensverwerker van de VME geen actieve gegevenscontroles (bv. mailings) doen om de database 

van de VME up to date te houden. Elke betrokkene is bij wet verplicht (B.W. artikel 577) om 

gegevenswijzigingen aan de VME (via de syndicus) door te geven. 
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Principe 6 : Integriteit en vertrouwelijkheid 

 

De nodige maatregelen moeten worden getroffen zodat de persoonsgegevens worden beveiligd en 

beschermd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, 

vernietiging op beschadiging. 

 

Toepassing op de VME :  

 

De VME heeft een verwerkingsovereenkomst afgesloten met de syndicus (verwerker). Deze heeft op 

haar beurt een verwerkingsovereenkomst afgesloten met haar sub-verwerkers (bv. software 

support, hosting dataservers, freelance datamanagers e.d…) alsook met de personeelsleden bij haar 
in dienst. Elke gecontracteerde partij engageert zich ertoe het nodige te doen m.b.t. de integriteit en 

vertrouwelijkheid van de gegevens van de VME zoals opgesteld in de desbetreffende 

overeenkomsten. 

 

Principe 7 : Verantwoordingsplicht 

 

De VME moet op elk moment kunnen aantonen dat deze zich bewust is van GDPR en het nodige 

doet om de GDPR na te leven 

 

Toepassing op de VME :  

 

1) Via deze informatiebrochure. 

2) Via de informatieve agendapunten dewelke vanaf september 2018 in elke vergadering aan bod 

zullen komen. 

3) Via informatie op de website van de syndicus 

4) Via de verwerkingsovereenkomst dewelke is afgesloten tussen de VME 

(verwerkingsverantwoordelijke) en de syndicus (verwerker) en beschikbaar is in het ‘GDPR 
Compliancy Dossier’ van de VME. 

5) Via het verwerkingsregister dewelke eveneens beschikbaar is in het ‘GDPR Compliancy Dossier’ 
van de VME.  

6) Via de privacy policy dewelke aan elke betrokkene werd bezorgd / consulteerbaar is.  

7) Via het ‘GDPR-compliant’ watermerk / logo, dewelke zichtbaar is in de communicatiemiddelen 
van de VME (briefhoofd, mails, etc….) 
 

Principe 8 : Transparantie- en informatieplicht 

 

De VME moet de betrokkenen (eigenaars, huurders) actief informeren over de verwerking van de 

persoonsgegevens en de rechten van de betrokkenen. Het moet voor de betrokkene duidelijk zijn 

dat diens persoonsgegevens verwerkt worden en waarvoor de verwerking dient. 

De betrokkene moet eveneens op de hoogte zijn van zijn rechten en plichten indien deze bezwaar 

wil indienen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. 
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Toepassing op de VME :  

 

 De VME dient de betrokkene(n) in te lichten over de verwerking van zijn persoonsgegevens 

 

 via de informatieve agendapunten die aan bod zullen komen op de eerstvolgende Algemene 

Vergadering 

 Via het verwerkingsregister dewelke deel uitmaakt van het GDPR dossier en consulteerbaar 

is bij de syndicus 

 Via de Privacy Policy dewelke aan elke betrokken zal afgeleverd of beschikbaar gesteld 

worden. 

 

 De VME dient elke betrokkene in te lichten over zijn rechten en plichten : via de Privacy Policy 

 

 De Privacy Policy is beschikbaar op de website van de syndicus en het digitaal platform van 

de VME 

 De Privacy Policy wordt afgeleverd aan elke eigenaar vanaf de eerstvolgende Algemene 

Vergadering 

 De Privacy Policy is beschikbaar en consulteerbaar in het ‘GDPR Compliancy dossier’ van de 
VME, beschikbaar bij de syndicus.  

 Indien de betrokkene geen eigenaar maar huurder is, wordt deze informatie aangeboden via 

verwijzing op het syndicusbord dat uithangt in de gemene delen van het gebouw. Tevens ligt 

de verantwoordelijkheid bij de eigenaars om hun huurder(s) in kennis te stellen van dit 

document. . 

Principe 9 : Bewaartermijn 

 

Persoonsgegevens mogen slechts gedurende een beperkte termijn bewaard worden en niet 

langer dan nodig is.  

 

Toepassing op VME :  

 

Hoe lang is dat voor VME’s ?  
 

 7 jaar indien er een wettelijke bewaartermijn bestaat  

(bv. voor boekhoudkundige stukken VME) 

De syndicus is bij wet verplicht om boekhoudkundige stukken van de VME gedurende 7 jaar 

te bewaren.  

 

 Onbepaald indien er geen wettelijke bewaartermijn bestaat 

Indien er geen wettelijke bewaar termijn is voorzien dient de VME zelf in eer en geweten te 

bepalen hoe lang deze de persoonsgegevens bijhoudt.  

 

 Waar rekening mee houden ?  

 

aansprakelijkheidsvorderingen verjaren na 10 jaar zodat het aangewezen is dat bepaalde 

documenten gedurende een termijn van 10 jaar bewaard blijven.  
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Conclusie : Er wordt geopteerd om voor alle persoonsgegevens de maximale bewaartermijn van 

10 jaar aan te houden. Dit is de verjaringstermijn voor aansprakelijkheidsvorderingen. 

In de praktijk zullen ‘inactief geworden’ persoonsgegevens (bv. contactgegevens van ex-eigenaars, 

ex huurders, enz….) na 10 jaar uit de database van de VME verwijderd of geanonimiseerd worden. 

 

Welke zaken dient de VME precies in orde te 

brengen en wie zorgt hiervoor?  
 

GDPR Compliancy Dossier 

 

Elke VME dient een “GDPR Compliancy Dossier” ter beschikking te hebben.  

Dit dossier dient volgende documenten te bevatten :   

 

- Het verwerkingsregister van de VME 

- De Privacy Policy 

- Een datalek procedure 

- Een register van inbreuken 

- Een register van audits en inspecties 

- Deze informatiebrochure 

 

Is dit in orde ?  

Ja, het ‘GDPR Compliancy Dossier’ van de VME is reeds zorgvuldig door de syndicus 
samengesteld en is beschikbaar voor consultatie.  

 

Verwerkingsovereenkomst 

 

Tussen elke VME en haar syndicus dient een Verwerkingsovereenkomst afgesloten te 

worden. 

 

Is dit in orde ?  

 

Ja, de Verwerkingsovereenkomst tussen de VME en de syndicus is reeds afgesloten op 

24/05/18 (deadline voor regularisatie) en beschikbaar voor consultatie. 

 

Informatieplicht 

 

De VME dient elke betrokkene te informeren over de verwerking van diens 

persoonsgegevens en diens rechten plichten. 
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Hoe ?  

- Via een informatiebrief en deze infobrochure 

- Via de informatieve agendapunten dewelke op de volgende algemene vergadering aan 

bod zullen komen alsook de verslaggeving van de desbetreffende vergadering. 

- Via het document ‘Privacy Policy’ dewelke beschikbaar en consulteerbaar is in het ‘GDPR 
Compliancy Dossier’ van de VME.  
 

Is dit in orde ?  

 

Deze informatieverstrekking zal stapsgewijs gebeuren om kostenbesparend te werken voor 

de VME. Concreet betekent het dat in de aanloop van de eerstvolgende vergadering de 

informatiebrief / brochure zal verspreid worden alsook de Privacy Policy. Alle documenten 

kunnen op aanvraag eveneens opgevraagd worden bij de syndicus.  

Gaan hier extra kosten mee gepaard voor de VME? 
 

Ja, helaas wel. 

Om uw VME ‘GDPR Compliant’ te maken dient er heel wat werk verricht te worden, en dit zowel 
éénmalig voor de aanleg (opstart) van het GDPR Compliancy Dossier, als voor het verplicht 

onderhouden ervan.  

Al deze ‘extra inspanningen’ die de syndicus als Verwerker van de gegevens voor de VME dient te 
leveren vallen niet onder het standaard takenpakket van de syndicus en zijn dus bijgevolg 

onderhevig aan een extra vergoeding.  

Gezien de grootte-orde van de meerprestaties en de ermee gepaard gaande verantwoordelijkheden 

zijn dit de tarieven waarvan de syndicus genoodzaakt is om ze als extra prestaties aan te rekenen 

aan de VME :  

 € 385,00 als éénmalige opstartkost voor de aanleg van het ‘GDPR Compliancy Dossier’ en het 
in orde maken van de Verwerkingsovereenkomst. 

 

 € 19,00 per eigenaar per jaar als kost voor het verplicht onderhoud van de 
persoonsgegevens van de VME volgens de GDPR richtlijnen en het jaarlijks bijwerken van het 

‘GDPR Compliancy Dossier’ 
 

 uurtarief extra prestaties volgens syndicusovereenkomst, in geval de bijstand wordt verzocht 

van de syndicus in geval van interne (door eigenaars gevraagde) of externe (door 

controlerende instanties opgelegde) audits. 
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Nog vragen ?  
Dan kan u terecht op onze gekende coördinaten :  
 

KANTOOR ANTWERPEN - Kopstraat 63 – 2900 Schoten – 03/257.00.00 

KANTOOR KEMPEN – Sint Michielsplein 15 B – 2260 Westerlo – 014/84.84.57 

KANTOOR MECHELEN / VLAAMS-BRABANT – De Regenboog 11 bus 18 – 2800 

Mechelen – 015/55.88.30 

KANTOOR LIMBURG – Herkenrode Businesspark 3 – Herkenrodesingel 4 b2 – 3500 

Hasselt – 03/257.00.00 

www.jalo.be – beheer@jalo.be 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

http://www.jalo.be/
mailto:beheer@jalo.be

