OCMW MECHELEN
Raad voor Maatschappelijk Welzijn – Uittreksel uit de notulen
Vergadering van 1 maart 2021 - Openbare zitting
Aanwezig:

3.

Fabienne Blavier, voorzitter
Alexander Vandersmissen, burgemeester - voorzitter vast bureau wd.
Patrick Princen, Greet Geypen, Marina De Bie, Koen Anciaux, Björn
Sif f er, Abdrahman Labsir, Vicky Vanmarcke, Gabriella De Francesco,
leden vast bureau
Bart Somers, Frank Creyelman, Marc Hendrickx, Stefaan Deleus,
Catherine François, Karel Geys, Hamid Rif fi, Kristof Calvo, Zineb El
Boussaadani, Farid Bennasser, Jan Verbergt, 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, raadsleden
Jan Bal, adjunct-algemeendirecteur

INFORMATIEVEILIGHEIDSBELEID. Goedkeuring beleidsnota
'Informatieveiligheid & Gegevensbescherming voor stad en OCMW Mechelen'.

De beslissing wordt genomen met 38 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,
Jan Verbergt, 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 Verbeurgt, Zohra Hadnan, Shanna Jacops) en 4 onthoudingen (Frank Creyelman,
Catherine François, Ingrid Kluppels, Kenzo Van den Bosch)

Motivering
Voorgeschiedenis
Beleidsnota (versie 2.0) m.b.t. Inf ormatieveiligheid werd goedgekeurd op:
• 2 maart 2018 door College Burgemeester en Schepenen
• 5 maart 2018 door Vast Bureau
• 19 maart 2018 – punt 2 door Raad voor Maatschappelijk Welzijn
• 27 maart 2018 door Gemeenteraad
De nieuwe beleidsnota (versie 3.0) m.b.t. Inf ormatieveiligheid & Gegevensbescherming werd
goedgekeurd op:
• 3 december 2020 door het M-team
• 25 januari 2021 – agendapunt 2 door Vast Bureau + verwijzing naar de raad voor
maatschappelijk welzijn.
Feiten en argumentatie
Inf ormatieveiligheid is een continu verbeterproces. Het inf ormatieveiligheidsbeleid dient
regelmatig herzien te worden zodat het in lijn blijf t met veranderende omstandigheden op
allerlei vlakken. Zo groeien stad en OCMW naar steeds meer conformiteit met de nieuwe weten regelgevingen en richtlijnen.
Het beleid en zijn management spelen een cruciale rol om Inf ormatieveiligheid &
Gegevensbescherming te borgen binnen de organisatie. Zij dienen te demonstreren dat zij
Inf ormatieveiligheid & Gegevensbescherming ondersteunen en zich hierbij betrokken voelen,
door het uitbrengen en handhaven van een beleid van en voor het hele lokale bestuur.

Het inf ormatieveiligheidsbeleid dient goedgekeurd te worden door het College van
Burgemeester en Schepenen & de Gemeenteraad voor de Stad Mechelen en door het Vast
Bureau & de Raad voor Maatschappelijk Welzijn voor het OCMW Mechelen. Zo wordt het
normenkader, samen met de rollen & verantwoordelijkheden, f ormeel vastgelegd.
Inf ormatieveiligheid & Gegevensbescherming handelt om meer dan enkel ICT, computers en
automatisering. Het gaat om alle uitingsvormen van inf ormatie (analoog, digitaal, tekst, video,
geluid, geheugen, kennis), alle mogelijke inf ormatiedragers (papier, elektronisch, foto, f ilm,
CD, DVD, beeldscherm, enzoverder) en alle inf ormatie verwerkende systemen
(programmatuur, databases, hardware, bijbehorende bedrijfsmiddelen), maar vooral ook om
mensen en processen.
Er worden 2 documenten als bijlage voorgelegd:
• ‘200811_Beleidsnota inf ormatieveiligheid Stad en OCMW Mechelen_definitief_3_0_versie
met markering wijzigingen.pdf’
Hierin zijn de wijzigingen t.o.v. de beleidsnota versie 2.0 aangebracht.
• ‘200811_Beleidsnota inf ormatieveiligheid Stad en OCMW Mechelen_definitief_3_0_integrale
versie.pdf’
Deze bevat de nieuwe tekst van de volledige beleidsnota (zonder markeringen) .
De volledige beleidsnota wordt ter goedkeuring voorgelegd.
Juridische grond
• Europees
- Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 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 AVG of
General Data Protection Regulation GDPR)
• Federaal
- Wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen
- Wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank
van de sociale zekerheid (Kruispuntbankwet)
- Wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de
vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten
- Koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van inf ormatie uit de
bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister.
- Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 houdende de organisatie van de
inf ormatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid
- Koninklijk besluit van 11 juli 2005 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van
het koninklijk besluit van 12 augustus 1993 houdende de organisatie van de
inf ormatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid, voor wat betreft de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn
- Wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit
(organieke wet of WOG)
- Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met
betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (kaderwet of WVG)
- Wet van 25 november 2018 betreffende diverse bepalingen met betrekking tot het
Rijksregister en de bevolkingsregisters
- Wet van 5 september 2018 tot oprichting van het inf ormatieveiligheidscomité wet
inf ormatie-veiligheidscomité) en tot wijziging van diverse wetten betreffende de
uitvoering van verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees
Parlement en de Raad 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 (
- Gecoördineerde versie van 31 maart 2019 van de algemene onderrichten betreffende
het houden van de Bevolkingsregisters
• Vlaams
- Decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer
(e-govdecreet) zoals gewijzigd bij het AVGdecreet en het bestuursdecreet
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-

•

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2018 betreffende de f unctionarissen
voor gegevensbescherming, vermeld in artikel 9 van het decreet van 18 juli 2008
betreffende het elektronische gegevensverkeer
- Decreet van 8 juni 2018 houdende de aanpassing van de decreten aan de verordening
(EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende
de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verw erking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking
van richtlijn 95/46/EG (AVG-decreet)
- Decreet van 7 december 2018 Bestuursdecreet
Gemeenschappelijk normenkader als basis: “richtsnoeren met betrekking tot de
inf ormatiebeveiliging van persoonsgegevens in steden en gemeenten, in instellingen die
deel uitmaken van het netwerk dat beheerd wordt door de Kruispuntbank van Sociale
Zekerheid en bij de integratie OCMW – Gemeente”.

Besluit:
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de nieuwe beleidsnota met betrekking tot
Inf ormatieveiligheid & Gegevensbescherming goed en legt zo het normenkader, samen met de
rollen en verantwoordelijkheden, vast.
Artikel 2
De raad voor maatschappelijk welzijn beslist tot opheffing van het besluit van de raad voor
maatschappelijk welzijn van 19 maart 2018 – punt 2, houdende goedkeuring van de
“beleidsnota inf ormatieveiligheid en gegevensbescherming”.

Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn:

De adjunct-algemeendirecteur
(get.) Jan Bal

De voorzitter
(get.) Fabienne Blavier

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN:

Bij verordening:

Erik Laga
algemeen directeur
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Fabienne Blavier
voorzitter

3

