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Adviesvraag: Voorontwerp van decreet 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 verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking 
van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) 
Adviesvrager: Liesbeth Homans - Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en 
Armoedebestrijding 
Ontvangst adviesvraag: 17 januari 2018 
Adviestermijn: 30 dagen 
Decretale opdracht: SERV-decreet 7 mei 2004 art. 11 (overlegfunctie) 
Goedkeuring raad: 12 februari 2018 
 

 
Contactpersoon:  Wim Knaepen - wknaepen@serv.be 
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Mevrouw Liesbeth Homans 
Viceminister-president van de Vlaamse regering en 
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering,, Wonene, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding 
 
Arenbergstraat 7 
B-1000 BRUSSEL 

 

contactpersoon ons kenmerk Brussel 
Wim Knaepen SERV_ADV_20180212_AVG_wk 12 februari 2018 
wknaepen@serv.be   

Aanpassing decreten aan Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

Mevrouw de minister 
 

De nieuwe Algemene Verordening Gegegevensbescherming (AVG) heeft tot doel om het 
gegevensbeschermingsrecht in de Europese Unie te harmonsieren en het vrije verkeer van 
persoonsgegevens binnen de Europese Unie te waarborgen. Hiermee beoogt de Europese 
wetgever tegemoet te komen aan de uitdagingen van snelle technologische ontwikkelingen. 
Om een consistent en hoog beschermingsniveau te kunnen waarborgen, dient het niveau 
binnen de Unie gelijkwaardig te zijn, door een coherente en homogene toepassing van de 
regels waarmee de persoonsgegevens van natuurlijke personen binnen de Unie worden 
beschermd. De verordening beschermt, kort samengevat, de natuurlijke personen wier 
persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk geautomatiseerd verwerkt worden of wier 
persoonsgegevens in een bestand zijn opgenomen of bestemd zijn om daarin te worden 
opgenomen. 

Cruciaal is dat ondernemingen, groot en klein, organisaties zoals vzw’s, en bestuursinstanties, 
zowel nationaal als regionaal als lokaal, die persoonlijke gegevens van natuurlijke personen 
verwerken, tegen 25 mei 2018 moeten kunnen aantonen dat ze al de mogelijke technische en 
organisatorische maatregelen hebben genomen om deze data te beschermen. 

De voorliggende adviesvraag heeft betrekking op het conformeren van de Vlaamse 
regelgeving aan de AVG. Hiervoor werd reeds in een conceptnota van 2 december 2016 een 
aanpak voor de aanpassing van de Vlaamse regelgeving uiteengezet. Die aanpak werd in 
samenwerking met alle ministers en hun respectieve administraties 
beleidsdomeinoverschrijdend uitgevoerd, waarbij sinds begin januari 2017 alle decreten 
werden gescreend op hun overeenstemming met de AVG. Met het oog op de aanpassing aan 
de AVG kon worden vastgesteld dat de Vlaamse decreten een aantal onderwerpen bevatten 
die steeds terugkeren en aldus de beleidsdomeinen overschrijden: 

 Verwijzing naar machtigingen 
 Verwijzing naar bijzondere categorieën van persoonsgegevens 
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 Algemene verwijzing naar bestaande regelgeving over de bescherming bij de verwerking 
van persoonsgegevens 

 Uitzondering op de rechten van betrokkenen bij inspectie- of auditonderzoeken 
 Uitzondering op rechten van betrokkenen bij specifieke bepalingen 
 Kosteloze inzage 
 Terminologische aanpassingen. 

De SERV stelt vast de Vlaamse regering zich tijdig heeft voorbereid op de aanpassing van 
haar regelgeving aan de AVG. Aangezien de juridische beleidsruimte zeer beperkt is en het 
bovendien een technische aangelegenheid betreft, hebben de sociale partners als dusdaning 
geen bemerkingen op het voorontwerp van decreet. 

De SERV wil niettemin de Vlaamse regering attenderen op de ruime draagwijdte van de AVG. 
Zoals hierboven aangegeven, is de AVG van toepassing op zowel besturen, organisaties als 
ondernemingen die zich bezighouden met het verwerken van persoonsgegevens. De 
begrippen ‘persoonsgegevens‘ en ‘verwerken’ worden daarbij zeer ruim ingevuld zodat heel 
wat agentschappen, ondernemingen en organisaties onder het toepassingsgebied vallen. De 
SERV wijst erop dat de overstap naar de AVG een hele opgave betekent en een gedegen 
voorbereiding vergt, getuige de aanpak van de Vlaamse regering. Sleutelelementen zijn een 
transparant databeheer, een duidelijk governanceproces en respect voor de bescherming van 
de privacy. Het is evident dat niet alle ondernemingen, organisaties en instanties hiermee even 
vertrouwd zijn, hiervoor over dezelfde middelen beschikken of zelfs maar even goed 
geïnformeerd zijn. 

Wat de lokale besturen betreft, blijkt uit uw antwoord op een parlementaire vraag1 dat de lokale 
besturen kunnen bogen op een gedegen ondersteuning en begeleiding. 

De SERV stelt zich evenwel de vraag of ook de betrokken kmo’s en organisaties voldoende 
worden bereikt. Voor kmo’s, in het bijzonder kleine ondernemingen, en organisaties is het vaak 
financieel niet haalbaar om een externe specialist in te huren en is het bovendien de vraag of 
zij voldoende op de hoogte zijn van de nieuwe Europese Verordening. De 
werkgeversorganisaties nemen hierin ten volle hun verantwoordelijkheid op, maar het is niet 
zeker of zij alle ondernemingen kunnen bereiken. De SERV dringt er op aan dat de Vlaamse 
overheid een intensieve sensibiliserinsgcamapgne opzet en in al haar interacties met de 
ondernemingen en organisaties wijst op het belang van de AVG en de mogelijke 
steunverlening binnen de KMO-portefeuille. Ook federaties (verzekeringen, boekhouding, 
accountancy, banken) die veelal een vetrouwensrelatie hebben met ondernemingen en 
organisaties kunnen in deze sensibiliseringscampage ingeschakeld worden. Samen met de 

                                                
1  Vlaams Parlement, Schriftelijke vraag nr. 883 van Daniëlle Vanwesenbeeck, General Data Protection 

Regulation (GDPR) – Implementatie, 14 september 2017. Uit het antwoord van de minister blijkt dat er 
verschillende informatie-uitwisselingen plaats hebben gevonden, waarbij heel wat steden en gemeenten door 
het Agentschap Informatie Vlaanderen en het Facilitair Bedrijf werden geïnformeerd over de AVG. Verder is 
er ook informatie- en kennisuitwisseling tussen het Agentschap Informatie Vlaanderen, het Facilitair Bedrijf en 
de steden en gemeenten via het maandelijks VVSG-overleg met de informatieveiligheidsconsulenten van de 
lokale besturen en via de werkgroep ‘Informatieveiligheid van de Vlaamse overheid’ waaraan de VVSG en 
verschillende veiligheidsconsulenten van lokale besturen deelnemen. Daarnaast kunnen de ICT-
dienstenleveranciers van de steden en gemeenten verschillende ICT-bouwstenen en –platformen gebruiken 
die door voorgenoemde administraties worden beheerd en die, waar nodig, zijn of zullen worden aangepast 
conform de principes van de AVG. 
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inspanningen van de werkgeversorganisaties rekent de SERV erop dat op die manier een 
optimaal dekkingsgebied binnen Vlaanderen kan worden gerealiseerd. 
 

Hoogachtend 

  

Pieter Kerremans Hans Maertens 

administrateur-generaal  voorzitter 

 


