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Schriftelijke vraag van de h. Toussaint: Invoering van de AVG door de gemeente
Op 25 mei is de AVG (Algemene verordening Gegevensbescherming) van kracht geworden om persoonlijke gegevens beter te beschermen. Zowel gemeentes als OCMW's verwerken talrijke gegevens: de basisopdrachten (Burgerlijke Stand, Bevolking, belastingen, …), het personeelsbeheer, de organisatie van de diensten en de communicatie naar de burger. Ik wens graag een algemeen beeld van hetgeen onze gemeente al concreet heeft uitgevoerd
om te voldoen aan deze nieuwe reglementering.
Antwoord:
De volgende acties werden reeds ondernomen of zijn in uitvoering:
Informatie aan het directiecomité
Presentatie van de AVG-principes en de veiligheid van informatie tijdens het directiecomité (17/11/2017)
Analyse AVG-conformiteit/veiligheid van informatie
Vanaf 14/12/2017 gesprek met de verschillende departementen om de algemene conformiteit met de AVG te
evalueren en de maatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen.
Er werden twee verslagen opgesteld: één voor de AVG (op basis van de reglementering) en één voor de veiligheid
van informatie (op basis van controles van de norm ISO/IEC 27001). Een conformiteitsplan werd toegevoegd aan
deze verslagen die op 20/04 werden goedgekeurd door het directiecomité.
De eerste aanbevelingen voor de AVG:
- keuze van een interne projectleider voor dit programma
- aanstelling van een DPO (Data Protection Officer)
- opmaak van een verwerkingsregister
- identificatie voor niet-conforme zaken voor kritische verwerkingen / betreffende burgers
- invoering van een systeem om aanvragen van personen te beheren
- invoering van een systeem om incidenten te behandelen en lekken te melden
- redactie en publicatie van een algemeen beleid rond gegevensbescherming en privacy
De twee analyses werden uitgevoerd door het CIBG.
AVG - conformiteit
Er werd een tijdelijke werkgroep opgericht die sinds het begin van dit jaar regelmatig vergaderd rond de bescherming van persoonsgegevens. Er zal een voorstel aan het directiecomité en het college gedaan worden om er
een officiële werkgroep van te maken.
AVG - aanstelling van een DPO
Er werd een externe DPO (CIBG/IRISTeam) officieel aangesteld.
AVG - verwerkingsregister
Min. één lid van elke dienst heeft informatie over het register ontvangen en moest een lijst van verwerkingen
opstellen. Deze fiches werden onderzocht door de DPO. Er werd een lijst van "klassieke" verwerkingen opgemaakt die bijgewerkt wordt op basis van de kennisverwerving in de verschillende gemeentebesturen.
Acties in uitvoering
-

Publicatie op de website van een verklaring inzake gegevensbescherming
Invoering van een systeem inzake de rechten van de betrokken personen (inzage, schrapping, beperkte
verwerking, correctie)

-

Oprichtingen van een instantie die moet zorgen voor de veiligheid van informatie en de bescherming van
gegevens
Creatie van een actieplan (op 3 jaar voor de veiligheid van informatie, op 1 jaar voor de AVG-conformiteit), aangepast aan het gemeentebestuur op basis van de voorstellen in de oorspronkelijke verslagen

