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Gemeente Beveren 

 

Toelichtingen bij de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 28 mei 2019 

 
Punt 02: Goedkeuring informatieveiligheidsbeleid OCMW en gemeente Beveren.   (BM) 
 
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (Engels: General Data Protection Regula-

tion (GDPR)) is een Europese verordening die de regels voor de verwerking van persoonsgege-
vens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardi-
seert. Het doel is niet alleen om de bescherming van persoonsgegevens binnen de Europese 
Unie te garanderen, maar ook om het vrije verkeer van gegevens binnen de Europese interne 

markt te waarborgen. De verordening geldt wereldwijd voor alle ondernemingen en organisaties 

die persoonsgegevens bijhouden en verwerken van natuurlijke personen in de Europese Unie, 
onafhankelijk of er al dan niet betaald wordt voor diensten of producten. 
Anderzijds is de toepassing van de minimale informatieveiligheidsnormen en privacy verplicht 

voor alle organisaties die deel uitmaken van het netwerk van de sociale zekerheid. De minimale 

normen, dit zijn richtlijnen opgesteld door de KSZ, scheppen de nodige voorwaarden voor een 
betrouwbare uitvoering van informatieverwerking. 

Elk lokaal bestuur moet een formeel, geactualiseerd en door de raad goedgekeurd beleid voor 
informatieveiligheid beschikken. Elk lokaal bestuur moet de kernprincipes van de minimale vei-
ligheidsnormen en de AVG opnemen in haar informatieveiligheidsbeleid. 

In het verleden had het OCMW Beveren een eigen informatieveiligheidsbeleid. Vanaf 2019 is het 
decreet lokaal bestuur van kracht en moet een gezamenlijk informatieveiligheidsbeleid vastge-
steld worden. Er werd een informatieveiligheidsbeleid opgemaakt voor zowel OCMW als ge-

meente Beveren, dat rekening houdt met de kernprincipes van de minimale veiligheidsnormen 

en de GDPR. Dit beleid werd behandeld in het college van burgemeester en schepenen en goed-

gekeurd door de gemeenteraad op 29 mei 2018. Dit aangepaste beleid dient nog door het OCMW 
Beveren goedgekeurd te worden. 

 
Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd het informatieveiligheidsbeleid 

OCMW en gemeente Beveren goed te keuren. 
 

 
Punt 03: Goedkeuring publieke verkoop met recht van hoger bod perceel grond te  

  Verrebroek.   (D 03)                                                                                                                  . 
 
Op 3 april 2019 vond de zitdag plaats van de openbare verkoop van een perceel landbouw-

grond gelegen te Verrebroek, Bralstraat, eigendom van het OCMW Beveren. Het perceel is ka-
dastraal gekend 5de afdeling, sectie A nummer 209 en heeft een oppervlakte van 7 350 m². De 

instelprijs werd conform schattingsverslag vastgesteld op 70 000 EUR. Aangezien er geen bod 
werd ingediend, werd de verkoop ingehouden. 

 
Aan de raad wordt gevraagd: 

 om de grond gelegen te Verrebroek, Bralstraat, sectie A 209 te koop aan te bieden via de pro-

cedure van de publieke verkoop onder gesloten omslag voor een minimumwaarde van  
70 000 EUR (+ 12,50% kosten) waarbij gewerkt wordt met een recht van hoger bod (minimum 
1 000 EUR) 

 akkoord te gaan met het voeren van de nodige publiciteit. 
 


