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PROGRAMMA 

• Herinnering belangrijkste implicaties 

 

• Wat we op het niveau van de FOD Binnenlandse 

Zaken, en het Rijksregister in het bijzonder, 

ondernemen 

 

• Wat we op het extern niveau ondernemen 

 

• Stand van zaken van de wetgeving 
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IMPLICATIES: Wat is er (echt) nieuw? 

Vereisten versterkt door de GDPR 

Instemming 
Privacy by 

default 
(Minimisation) 

Recht op 
toegang 

Recht om zich 
te verzetten 

Recht op 
informatie 

VEILIGHEID 
Kennisgeving 

inbreuken 
Accountibility 

Recht om te 
worden 

vergeten 
(uitwissen)  

Onderaannemer 

DPO 

PIA 

Privacy by design 

(Recht op 
overdraagbaarheid) 

Recht op 
beperking 

Medeverantwoord
elijkheid  

Genetische en 
biometrische 

gegevens  

VERWERKINGSRE
GISTER DOCUMENTEREN 

Nieuwe vereisten 

Voorafgaande verklaring 
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Verwerkingsregister 

Screening 

Opleiding 

Documentatie 

Hoe moet dit gedaan worden ?   

5 STAPPEN om de toepassing te STUREN 

DPO 
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SAMENVATTING 

5 STAPPEN DIE ONONTBEERLIJK ZIJN, niet enkel om klaar te zijn voor 25 mei 2018, 

MAAR OOK om VOORTAAN onze databanken te beheren 

1. DPO 

 

2. RT 

 

3. Screening en correctie 

 

 Verifiëren dat enkel de gegevens die strikt noodzakelijk zijn op loyale en 

transparante wijze verzameld en verwerkt worden en zolang dat noodzakelijk is 

bewaard worden  

 De basis (rechtmatigheid) waarop onze verwerking gebaseerd is verifiëren 

 Onze vermeldingen van informatie aanvullen (art. 12, 13 en 14 van de GDPR) . 

 Verifiëren dat onze onderaannemers op de hoogte zijn van hun nieuwe 

verplichtingen en hun verantwoordelijkheden, dankzij het bestaan van contractuele 

clausules die hen herinneren aan hun verplichtingen  inzake veiligheid, 

vertrouwelijkheid en  de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens. 

 Verifiëren of de nadere regels voor de uitoefening van de rechten van de personen 

effectief zijn en die aanpassen, indien dat nodig is 

 De toegangen verifiëren (matrix RR, machtigingen en andere !!!) 

 De ingevoerde veiligheidsprocedures verifiëren en aanpassen.  

 
4. Intern informatie- en vormingsbeleid 

 
 

5. Documentatie 
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WAT WIJ ONDERNEMEN 

• Op het niveau van de FOD Binnenlandse Zaken, 

en het Rijksregister in het bijzonder 

o Verwerkingsregister: inventaris van de bestanden van de 

persoonsgegevens van alle algemene directies van de Dienst 

Vreemdelingenzaken 

o Uitwerking van een gemoderniseerd veiligheidsplan 

o Sensibilisering  

• Op het extern niveau 

o Nota aan de gebruikers : augustus 2017: Plan in 5 stappen 

o GAPEC  

• Stand van zaken van de wetgeving (voorontwerp 

van wet) 

6 06/12/2017 AV van het Overlegcomité van het RR 



07/12/2017 7 



 

SITE VAN DE COMMISSIE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER  

 https://www.privacycommission.be/fr 

 

 

VRAGEN ? 
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