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1DEPRIVACYCOMMISSIE

SAMENSTELLING

De Privacycommissie telt zestien leden.

1   voorzitter
1   ondervoorzitter
6   vaste leden
8   plaatsvervangende leden
 
Onder de leden moeten vier mensen zeker vertegenwoordigd zijn: een jurist, een informaticus 
en twee personen die beroepservaring hebben met het beheer van persoonsgegevens: één 
persoon in de openbare sector en één in de private sector.

Alle zestien commissieleden worden aangesteld voor een hernieuwbare periode van zes jaar en 
zijn allen op een of andere manier deskundig in de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
en het beheer van persoonsgegevens.

MISSIE

• Advies verstrekken over wetsontwerpen
• Aanbevelingen geven over privacy thema’s
• Machtigingen verlenen
• Aangiftes verzamelen
• Klachtenbehandeling

De Commissie voor de 

bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer, beter gekend als 

de Privacycommissie, is een 

onafhankelijk orgaan dat erop 

toeziet dat de privacy wordt 

beschermd bij de verwerking van 

persoonsgegevens.

De Privacycommissie werd 

opgericht door de Belgische 

Federale Kamer van 

volksvertegenwoordigers bij de 

Wet van 8 december 1992. De Privacycommissie verleent 
ondersteuning en geeft advies aan 
burgers, overheid en privéorganisaties.

De Privacycommissie wil ervoor zorgen 
dat ieders recht op privacy evenwichtig 
wordt beschermd bij de verwerking van 
persoonsgegevens.

Voorzitter
dhr. Willem Debeuckelaere

Ondervoorzitter
dhr. Stefan Verschuere
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22015HET JAARDAT FACEBOOKIN HET VIZIERKWAM
2015 is het jaar waarin de Privacycommissie de praktijken van Facebook 
onder de loep nam. Alles begon met een kleine controle van de algemene 
voorwaarden van het sociale netwerk en eindigde met een kortgeding voor 
de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel. 
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ALLES BEGINT MET DE WIJZIGING VAN 
DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Het sociaal netwerk Facebook had een wijzi-
ging van haar gebruiksvoorwaarden aangekon-
digd. Begin 2015 worden deze nieuwe voor-
waarden effectief ingevoerd. Deze nieuwe -niet 
altijd even duidelijke- voorwaarden roepen bij 
de Privacycommissie, en andere Europese pri-
vacycommissies, echter veel vragen op over 

de privacy. De Privacycommissie beslist om deze 
voorwaarden te onderzoeken. 

UNIVERSITAIR 
ONDERZOEKSRAPPORT EMSOC-SPION 

De Privacycommissie verzocht de onderzoeks-
groep KULeuven/VUB om een onderzoek te doen 
over de technische middelen die door Facebook 
ingeschakeld worden. De conclusies van deze 

onderzoeksgroep zijn in het onderzoeksrapport 
“From social media service to advertising net-
work - A critical analysis of Facebook’s Revised 
Policies and Terms” geformuleerd.

    HET RAPPORT IS 
RAADPLEEGBAAR VIA
DEZE QR CODE
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https://www.law.kuleuven.be/citip/en/news/item/icri-cir-advises-belgian-privacy-commission-in-facebook-investigation
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REACTIE VAN FACEBOOK OP HAAR 
VEROORDELING  

Na de veroordeling van Facebook hebben 
Facebook en de Privacycommissie een ver-
gadering gehouden tijdens dewelke het bedrijf 
toegelicht heeft hoe ze van plan was zich te 
conformeren aan het vonnis. Facebook beslist 
om de toegang tot “openbare” Facebookpa-
gina’s te weigeren aan Belgen die geen lid zijn 
van het sociaal netwerk. 

     DE VOLLEDIGE VERSIE VAN HET FACEBOOK 
DOSSIER IS RAADPLEEGBAAR IN HET 
JAARVERSLAG 2015.

INGEBREKESTELLING

De Privacycommissie heeft op 18 mei 2015 
de Facebookgroep in gebreke gesteld voor 
hun schendingen van de Privacywet en artikel 
129 van de Wet op Elektronische Communi-
catie. Facebook wordt aangemaand om ui-
terlijk op 27 mei 2015 te laten weten of zij die 
schendingen willen stopzetten. Hun raadsman 
gaat echter niet in op de deze vraag.

DAGVAARDING IN KORTGEDING

Op 10 juni 2015 wordt vervolgens tot 
dagvaarding in kortgeding van de Facebook-
groep overgegaan, met als doel dat de Face-
bookgroep bij wijze van voorlopige maatregel 
veroordeeld zou worden tot de onmiddellijke 
stopzetting van de door de Privacycommissie 
aangehaalde inbreuken.
Deze zaak werd voor pleidooien vastgesteld 
op 21 september 2015.

VONNIS IN KORTGEDING 

Bij vonnis van 9 november 2015 heeft de Voor-
zitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel, zetelend in kortgeding, Facebook 
Inc., Facebook Ireland Limited en Facebook 
Belgium BVBA veroordeeld om te stoppen 
met het registreren via cookies en social plug-
ins van het surfgedrag van internetgebruikers 
uit België die geen Facebookaccount hebben, 
met een dwangsom van 250.000 euro per dag 
bij niet-naleving.

     HET VONNIS KAN GERAADPLEEGD WORDEN 
OP DE WEBSITE VAN DE PRIVACYCOMMISSIE.

HOORZITTING VAN FACEBOOK 
MET IN HET VOORUITZICHT 
DE UITVAARDIGING VAN EEN 
AANBEVELING

Facebook wordt op de zitting van de Privacy-
commissie van 29 april 2015 gehoord omtrent 
het onderzoeksrapport. 

AANBEVELING VAN 13 MEI 2015

Op grond van de informatie die werd ver-
kregen tijdens de hoorzitting,  formuleert de 
Privacycommissie haar aanbeveling uit eigen 
beweging nr. 04/2015 met betrekking tot 1) 
Facebook, 2) de gebruikers van internet en/
of Facebook alsook 3) de gebruikers en aan-
bieders van Facebook diensten, inzonderheid 
social plug-ins. 

     DE VOLLEDIGE AANBEVELING KAN 
GERAADPLEEGD WORDEN OP DE WEBSITE 
VAN DE PRIVACYCOMMISSIE.

2015, het jaar dat Facebook in het vizier kwam

https://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/Vonnis%20Privacycommissie%20v.%20Facebook%20-%2009-11-2015.pdf
https://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/Vonnis%20Privacycommissie%20v.%20Facebook%20-%2009-11-2015.pdf
https://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/aanbeveling_04_2015.pdf
https://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/aanbeveling_04_2015.pdf
https://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/aanbeveling_04_2015.pdf
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3BELANGRIJKEDOSSIERSEN PROJECTEN

De Privacycommissie gaf advies, formuleerde een aanbeveling of informeerde in 2015 o.a. 
over volgende uiteenlopende thema’s:

PRIVACY OP DE WERKVLOER
 
Omwille van het toenemend aantal vragen 
over diverse en specifieke privacyaspecten 
op de werkvloer heeft de Privacycommissie 
hierover  in 2015, n.a.v. de “Privacy Day”, een 
nieuw themadossier op haar website gepub-
liceerd. Daarbij werd vooral gefocust op het 
preventieve luik, als antwoord op vragen die 
werknemers en werkgevers zich stellen over 
wat er kan en moet gedaan worden om op 
een correcte en privacyvriendelijke manier 
om te gaan met persoonsgegevens op de 
werkvloer.
In het themadossier komen verschillende ru-
brieken aan bod zoals geolokalisatie in be-
drijfswagens, klokkenluidersregelingen, BYOD 
(Bring Your Own Device), camerabewaking en 
elektronisch toezicht via e-mail en internet.

     HET THEMADOSSIER IS RAADPLEEGBAAR 
OP DE WEBSITE. 

COOKIES 

Om een antwoord te bieden op de tal-
rijke vragen over het gebruik van cookies, 
en de vaststelling dat tal van nieuwe aan-
wendingen opduiken, formuleerde de Pri-
vacycommissie een reeks aanbevelingen.
De aanbeveling houdt rekening met adviezen 
en suggesties van betrokken belangengroep-
en en informeert juristen, technici, adverteer-
ders en websiteontwikkelaars meer specifiek   
    over informatieverstrekking en direct   
            marketingpraktijken.

                              DE VOLLEDIGE AANBEVELING  
                      01/2015 IS RAADPLEEGBAAR OP          
                    DE WEBSITE.

DRONES 

Op vraag van de Minister van Mobiliteit gaf de 
Privacycommissie een positief advies over het 
ontwerp KB omtrent het gebruik van drones. 
Voor alle drones, ook deze voor recreatief 
gebruik, wordt in het ontwerp KB 
immers het naleven van de priva-
cywetgeving centraal gesteld. 

     HET VOLLEDIGE ADVIES 32/2015 IS 
RAADPLEEGBAAR OP DE WEBSITE. 

ANTITERRORISME

In het kader van de antiterrorismemaatregel-
en van de regering werd de Privacycommis-
sie gevraagd om advies uit te brengen over 
de geplande verwerking van passagiers-
gegevens, een op te richten gemeenschap-
pelijke gegevensbank voor "foreign terrorist 
fighters" en de opheffing van de anonimiteit 
voor gebruikers van prepaidkaarten.

De verwerking van passagiersgegevens

     HET VOLLEDIGE ADVIES 55/2015 IS
RAADPLEEGBAAR OP DE WEBSITE. 

Bijkomende maatregelen voor de strijd 
tegen het terrorisme 

     HET VOLLEDIGE ADVIES 57/2015 IS
RAADPLEEGBAAR OP DE WEBSITE. 

Opheffing anonimiteit 
prepaidkaartgebruikers

                HET VOLLEDIGE ADVIES 54/2015 IS   
           RAADPLEEGBAAR OP DE WEBSITE. 

https://www.privacycommission.be/nl/privacy-op-de-werkvloer
https://www.privacycommission.be/nl/privacy-op-de-werkvloer
https://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/aanbeveling_01_2015.pdf
https://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/aanbeveling_01_2015.pdf
https://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/aanbeveling_01_2015.pdf
https://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/advies_32_2015.pdf
https://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/advies_32_2015.pdf
https://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/advies_55_2015.pdf
https://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/advies_55_2015.pdf
https://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/advies_57_2015.pdf
https://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/advies_57_2015.pdf
https://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/advies_54_2015.pdf
https://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/advies_54_2015.pdf
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4DE ACTIVITEITENVAN DEPRIVACYCOMMISSIEIN CIJFERS

KERNDOSSIERS

Kerndossiers zijn vragen of klachten over de 
toepassing van de privacywetgeving waarbij 
de Privacycommissie een standpunt inneemt.

TOTAAL AANTAL
DOSSIERS 4.192  366

Informatie 3.561 342
Bemiddeling 347 66
Controle 284   90
 

*  een mogelijke verklaring voor deze daling kan gevonden worden 
in het feit dat bedrijven reeds bewuster omspringen met privacy 
waardoor er bij burgers minder vragen tot bemiddeling rijzen.

** controledossiers betreffen voornamelijk aanvragen voor onrecht-
streekse toegang.

Top 5 meest voorkomende onderwerpen 
voor informatiedossiers 

1. Bewakingscamera’s  558
2. Gegevens werknemers  180
3. Recht op afbeelding  176
4. Direct marketing 129
5. Internet  102
Top 5 meest voorkomende onderwerpen 
voor bemiddelingsdossiers 

1. Bewakingscamera’s  73
2. Negatief luik krediet  38
3. Direct marketing  17
4. Rijksregister  16
5. Zoekmotoren  12

 

BELANGRIJKE 
MACHTIGINGSDOSSIERS 

Het Sectoraal comité van het Rijksregister ver-
leent een algemene machtiging aan openbare 
overheden en openbare of private instellingen 
om het Rijksregisternummer te gebruiken in 
het raam van het Federal Authentication Ser-
vice systeem van Fedict voor het gebruikers- 
en/of toegangsbeheer tot de informaticatoe-
passingen die werden ontwikkeld om hun 
opdrachten uit te voeren.

     DE VOLLEDIGE MACHTIGING 21/2015 IS 
BESCHIKBAAR OP DE WEBSITE.

Het Sectoraal comité voor de Federale 
Overheidsdienst machtigde de FOD Fi-
nanciën voor de mededeling van verschil-
lende categorieën gegevens in het kader 
van de oprichting van een datawarehouse.

     DE VOLLEDIGE MACHTIGING 08/2015 IS 
BESCHIKBAAR OP DE WEBSITE. 

AANGIFTES
 

TOTAAL AANTAL AANGIFTES VAN 
GEGEVENS-
VERWERKINGEN  9.799   1.432

Top 5 meest voorkomende doeleinden 

1. Bewaking & toezicht   5.025
2.  Bewaking & toezicht

op de arbeidsplaats  1.215
3. Gezondheidszorg  480
4. Justitie & Politie  214
5. Handel  155

* 

    MIJN WERKGEVER 
BEKIJKT MIJN MAILBOX
WAAR OOK PRIVÉ-MAILS 
    IN STAAN, MAG DAT?

BESLISSINGSDOSSIERS

De Privacycommissie adviseert bevoegde 
overheden en/of instanties en verwerkingsver-
antwoordelijken of formuleert aanbevelingen 
omtrent de toepassing van de Privacywet. Via 
de sectorale comités verleent zij de noodzake-
lijke machtigingen voor het verwerken van 
persoonsgegevens.

BESLISSINGSDOSSIERS   957  43

Sectoraal comité van het
Rijksregister    517  8

Sectoraal comité van de
Sociale Zekerheid & van
de Gezondheid    210  3

Sectoraal comité voor
de Federale Overheid   108  39

Statistisch Toezichtscomité  24  7

Privacycommissie dossiers  98  = 

        GOOGLE WIL
  VEROUDERDE LINKS VAN 
MIJ NIET VERWIJDEREN.   
  KUNNEN JULLIE MIJ 
      HELPEN?

** 

http://www.privacycommission.be
http://www.privacycommission.be
http://www.privacycommission.be
http://www.privacycommission.be
http://www.ikbeslis.be
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DEPRIVACYCOMMISSIE DEELT HAARKENNIS

De Privacycommissie wordt meer en meer aangeschreven door administraties, publieke en pri-
vate bedrijven en andere instellingen om aan conferenties of debatten deel te nemen waar o.a 
de Privacywet toegelicht wordt en het belang van een bescherming van de privacy benadrukt 
wordt. 

In 2015 heeft de Privacycommissie 62 presentaties en lezingen gegeven en heeft ze ook nog 
twee Japanse delegaties ontvangen.

TOP 3 MEEST GEVRAAGDE ONDERWERPEN

1. PRIVACY OP DE WERKVLOER
2. PRIVACY IN ONZE SAMENLEVING
3. ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

TOTAAL AANTAL NIEUWE
GEGEVENSVERWERKINGEN 
VOOR CAMERA-
BEWAKING 6.240 886

Niet-besloten plaats       96
Besloten plaats 4.929
Arbeidsplaats  1.215

AANGIFTES NIEUWE
GEGEVENSVERWERKING
BEWAKINGSCAMERA'S

3.207

           

3.815

          
5.354

          6.240

2012            2013            2014            2015

VRAAG EN ANTWOORD

Q&A dossiers zijn voornamelijk dossiers waar-
bij het antwoord gebaseerd is op een gekend 
standpunt van de Privacycommissie en waar-
bij de contacten beperkt zijn in aantal. Dit uit 
      zich vooral in telefoonoproepen of korte  
          mailuitwisselingen.

TOTAAL AANTAL
Q&A DOSSIERS           6.051  1.885 

MOGELIJK VERKLARINGEN VOOR
STIJGENDE TREND IN DE CIJFERS

De Privacycommissie is steeds beter bekend 
bij het grote publiek en is meer zichtbaar ge-
worden.

De Privacycommissie is meer aanwezig in het 
publiek debat en in de media.

Privacy is prominenter aanwezig in de media 
en de burger wordt zich daardoor meer be-
wust van zijn rechten en van eventuele risico’s.

     IK WIL EEN CAMERA   
  PLAATSEN DIE ENKEL
MIJN HUIS EN TUIN FILMT,    
   MOET IK DIT
         AANGEVEN?

            IK WORD
      VOORTDUREND 
  OPGEBELD DOOR
TELE-VERKOPERS, HOE
 KAN IK DAT STOPPEN?
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76DEPRIVACYCOMMISSIEIN DE PERS

In 2015 ontving de Privacycommissie 143
vragen van journalisten en werd ze in 1.609 
persartikels vermeld.

TOP 3 MEEST BEVRAAGDE 
ONDERWERPEN

1. Bewakingscamera’s
2. Facebook
3. Direct marketing

PERS-
CONTACTEN

PERS-
ARTIKELS

IKBESLIS

“DE WIJZE WAAROP DE PRIVACY VAN DE LEDEN VAN FACEBOOK EN OOK 
VAN ALLE INTERNETGEBRUIKERS WORDT MISKEND, SCHREEUWT OM 
MAATREGELEN.“
Willem Debeuckelaere, 
Voorzitter Privacycommissie

"ONZE COMMISSIE WIL NIET DE “RAAD VOOR DE MEDEDINGING” 
ZIJN, BELAST MET DE REGULERING VAN EEN COMMERCIËLE 
PRIVACYBESCHERMINGSSECTOR. HAAR OPDRACHT BESTAAT ERIN OM 
EENIEDER DE GARANTIE TE BIEDEN DAT ZIJN FUNDAMENTELE RECHTEN 
EN VRIJHEDEN DAADWERKELIJK EN VOLLEDIG WORDEN BESCHERMD.”
Stefan Verschuere, 
Ondervoorzitter Privacycommissie

“IK BESLIS” IS EEN INITI-
ATIEF VAN DE PRIVACYCOM-
MISSIE MET ALS DOEL HET 
INFORMEREN EN SENSI-
BILISEREN VAN KINDEREN 
EN JONGEREN ROND HET 

OMGAAN MET PERSOONSGEGEVENS VAN 
ZICHZELF EN VAN ANDEREN. SURF NAAR
WWW.IKBESLIS.BE VOOR MEER INFORMATIE.

HET RECHT OP AFBEELDING

2015 werd voor ‘ik beslis’ het jaar van het recht 
op afbeelding. Jongeren groeien op met nieu-
we technologieën en sociale media maar zijn 
zich niet altijd bewust van de privacy-risico’s die 
gepaard gaan met hun online-activiteiten. De 
Privacycommissie ontwikkelde daarom een les-
pakket en een folder opdat jongeren bewuster 
én privacyvriendelijker zouden omgaan met 
beeldmateriaal.

LESPAKKET RECHT OP AFBEELDING 

Aan de hand van dagdagelijkse voorbeelden 
-het nemen van selfies tot het filmen van 
scoutsfuiven- leren de leerlingen dat het niet is 
toegestaan om alles zomaar te filmen of te fo-

tograferen en online te delen. Bij het lespakket 
hoort ook een interactieve foto-oefening. Het 
lespakket is modulair opgebouwd en is daarom 
zowel bruikbaar in het algemeen onderwijs als in 
de technische- en beroepsrichtingen. 

HET LESPAKKET IS 
UITGEGEVEN IN HET 
NEDERLANDS EN IN HET 
FRANS. HET KAN GRATIS 
GEDOWNLOAD WORDEN VIA 
ONZE WEBSITE: 
WWW.IKBESLIS.BE, 
DOELGROEP ONDERWIJS

FOLDER RECHT OP AFBEELDING
“HOE ZIT DAT?”  

De folder legt uit dat het maken en verspreiden 
van beeldmateriaal enkel kan mits de toestem-
ming van de afgebeelde personen. Net als bij 
het lespakket is de centrale boodschap niet om 
het maken en verspreiden van beeldmateriaal te 
verbieden, maar om de jongeren de nodige ken-
nis en vaardigheden bij te brengen om op een 
correcte manier met beeldmateriaal van henzelf 

en anderen om te gaan. Zo 
wordt miserie rond beeldma-
teriaal vermeden en blijft het 
maken en delen van beeldma-
teriaal voor iedereen plezant.

DE FOLDER “RECHT OP 
AFBEELDING – HOE ZIT DAT?” 
IS BESCHIKBAAR IN DE DRIE 
LANDSTALEN EN GRATIS TE 
BESTELLEN VIA ONZE WEBSITE: 
WWW.IKBESLIS.BE 

Het lespakket en de folder kwamen tot stand in samenwerking 
met CHIPS vzw. 

WWW.IKBESLIS.BE
http://www.ikbeslis.be
WWW.IKBESLIS.BE
WWW.IKBESLIS.BE
http://www.ikbeslis.be
http://www.ikbeslis.be
http://www.ikbeslis.be


Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35 | B-1000 Brussel | T+32 (0)2 274 48 00

 E-mail commission@privacycommission.be

 Website http://www.privacycommission.be

Kopiëren, geheel of gedeeltelijk, van deze brochure is toegestaan met vermelding
van de bron en werkreferenties.

Verantwoordelijke uitgever
W. Debeuckelaere

Druk
Centrale drukkerij van de Kamer van volksvertegenwoordigers

Design
Design is Dead

Er bestaat ook een Franse versie van deze brochure.

Il existe aussi une version française de cette brochure.

U kunt deze brochure ook raadplegen of downloaden op de website van de Privacycommissie.
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