Sint-Niklaas, 23 oktober 2018

Aan de voorzitter en de fractievoorzitters
van De Kamer

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

Beltug dringt aan op spoed bij de benoeming van de directie van de
Gegevensbeschermingsautoriteit GBA

Als vertegenwoordiger van de ICT-beslissers van bedrijven en overheidsinstellingen willen
wij onze bezorgdheid uitdrukken over het uitblijven van de benoemingen van de top van de
GBA.
De Gegevensbeschermingsautoriteit heeft veel ruimere bevoegdheden dan de vroegere
Privacycommissie. Alle bedrijven moeten in lijn zijn met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation). Maar, alhoewel de verordening
van kracht werd in mei 2018, is er nog veel onduidelijkheid en is er nog veel nood aan
begeleiding.
Binnen de Beltug Privacy Council is een groep van privacyspecialisten van 30 bedrijven aan
de slag. Zij ontmoeten elkaar heel regelmatig om hun aanpak te bespreken. Uit dit overleg,
en de talrijke vragen die we krijgen van andere bedrijven, blijkt hoe moeilijk het is om de
wettelijke bepalingen naar IT- en andere processen om te zetten, omwille van de ruimte
voor interpretatie. De rol van begeleiding door de GBA is hierbij cruciaal.
Enkele voorbeelden ter illustratie. We krijgen veel vragen over het beheer van
personeelsgegevens in de context van de AVG. We kunnen echter niet de juiste informatie
geven omdat we van de GBA vernemen dat de informatie op haar website rond “privacy op
de werkvloer” nog niet geactualiseerd werd, omdat men dit door het nieuwe management
van de GBA wil laten behandelen. Dit belangt alle bedrijven én hun werknemers aan. Een
verzekeringsmaatschappij besliste om de conclusies van haar expertises niet langer via email maar terug via de post aan de makelaars te bezorgen, uit onzekerheid.
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Dit kan niet de bedoeling zijn. We begrijpen dat de bestaande directie fundamentele keuzes
wil overlaten aan de nieuwe directie. Maar deze situatie is onhoudbaar. Bedrijven willen in
lijn zijn met de wetgeving, maar botsen op veel vraagtekens. En de boetes voor het niet
naleven van de AVG zijn torenhoog.
Het is echt nodig dat er spoed wordt gezet bij deze benoemingsprocedure. De onzekerheid
bij het omgaan met de privacy van klanten en werknemers is nefast.
Aarzel niet om ons te contacteren voor meer informatie,
Met vriendelijke groeten,

Danielle Jacobs
Directeur Beltug

Met meer dan 1600 leden uit 450 bedrijven, is Beltug de grootste Belgische vereniging van
ICT-beslissers uit verschillende economische sectoren en de overheid. Onderwerpen als het
beheer van softwarelicenties, hybrid IT, cyber security, IoT, smart collaboration, privacy,
blockchain, data management, … staan op onze agenda.
We verdedigen de belangen van onze leden, nemen standpunten in en faciliteren het
uitwisselen van kennis tussen onze leden. Elk jaar organiseren we meer dan 40
evenementen om ervaringen en vragen uit te wisselen. Beltug speelt ook een actieve rol
binnen INTUG en EuroCIO, die de zakelijke ICT-beslissers vertegenwoordigen op Europees
en internationaal niveau. www.beltug.be
Danielle Jacobs, Directeur Beltug, +32 495 10 88 51, danielle.jacobs@beltug.be
Voor de GDPR hebben we verschillende tools ter beschikking gesteld van onze leden.
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