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Tekst aangenomen door de plenaire vergadering
van het voorstel van decreet
van Robrecht Bothuyne, Andries Gryffroy, Willem-Frederik Schiltz,
Wilfried Vandaele, Tinne Rombouts en Inez De Coninck

tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009,
wat de toegang tot en het gebruik van EAN-codes
door de syndicus betreft
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Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.
Art. 2. Aan titel IV, hoofdstuk I, afdeling VIII, van het Energiedecreet van 8 mei
2009, gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010, 8 juli 2011 en 27 november 2015, wordt een artikel 4.1.22/1/1 toegevoegd, dat luidt als volgt:
“Art. 4.1.22/1/1. Met behoud van de toepassing van artikel 4.1.22/4 en 4.1.22/5
is de syndicus, vermeld in artikel 3.89 van het Burgerlijk Wetboek, gemachtigd om
in het kader van de door of krachtens het Burgerlijk Wetboek vastgestelde taken
met betrekking tot het administratieve, technische en financiële beheer van het
gebouw waarvoor hij door de vereniging van mede-eigenaars als syndicus is aangesteld, voor dat hele gebouw bij de netbeheerder of zijn werkmaatschappij alle
EAN-codes op te vragen, te verwerken en te gebruiken voor de uitvoering van die
beheerstaken.
De betrokkenen zijn de syndicus, en de eigenaars en gebruikers van de gebouw
eenheden in het gebouw.
Voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de doeleinden,
vermeld in het eerste lid, is de syndicus de verwerkingsverantwoordelijke, vermeld
in artikel 4, 7), van de algemene verordening gegevensbescherming.
De syndicus bewaart die gegevens uiterlijk tot de einddatum van zijn mandaat.”.
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