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Voorwoord

Een nieuw hoofdstuk voor gegevensbescherming. 
Een nieuwe uitdaging.

Sinds een aantal jaar volgen verjaardagen van belangrijke momenten 

rond de privacyregelgeving zich op. Zo vierde de Privacycommissie 

in 2012 het 20-jarig bestaan van de Belgische privacywet (Wet van 

8 december 1992). In 2014 was het alweer 10 jaar geleden dat de 

Privacycommissie, als onafhankelijk controleorgaan ingesteld bij de 

Kamer van volksvertegenwoordigers, het levenslicht zag. En 2015 

was het jaarfeest van het 20-jarig bestaan van de Europese richtlijn 

rond de bescherming van persoonsgegevens (Richtlijn 95/46/EG).

Deze verjaardagen zijn misschien op zichzelf niet zo bijzonder, ware 

het niet dat ze aangeven dat de bescherming van persoonsgegevens 

reeds geruime tijd op de agenda staat. En de tijd staat niet stil. Er is 

veel veranderd. Zo veel zelfs dat Europa de handen uit de mouwen 

heeft gestoken en in 2016 met een gloednieuwe privacyregelgeving 

naar buiten komt.

Het einde van een hoofdstuk is nabij, de laatste pagina wordt weldra 

omgedraaid. Alvorens evenwel aan het nieuwe hoofdstuk te beginnen, 

wil de Privacycommissie graag nog even stilstaan bij de evoluties en 

verwezenlijkingen uit het huidige hoofdstuk. In vergelijking met 2004 

ziet de leefwereld van de Privacycommissie er heel anders uit: van de 

oprichting van Sectorale comités en regionale toezichthouders (de 

Vlaamse Toezichtcommissie, de Brusselse Controlecommissie en de 

“Commission Wallonie-Bruxelles” voor het toezicht op de gegevens-

uitwisselingen) over de uitrol van Binding Corporate Rules tot nieuwe 

maatschappelijke uitdagingen zoals de opmars van de controlemaat-

schappij in naam van de veiligheid en de geboorte van het web 2.0 

met als exponent de sociale media. De context waarin de Privacy-

commissie vandaag werkt, verschilt significant met diegene in 2004.

Privacy is momenteel actueler dan ooit. Waar haar werknemers 10 jaar 

geleden nog vragende blikken kregen bij de zin “Ik werk voor de 

Privacycommissie” en meermaals moesten uitleggen dat de bescher-

ming van persoonsgegevens wel degelijk belangrijk is en dus geen 

verkwisting van overheidsmiddelen, verschijnt de Privacycommissie 

vandaag wekelijks in de media en roept de burger steeds vaker haar 

hulp in. ‘Privacy’ leeft en zal niet gauw, ondergesneeuwd geraken, 

mede dankzij de onthullingen van klokkenluider Edward Snowden en 

de juridische veldslag van privacy activist Maximilian Schrems. 

Nu we op het punt staan de laatste pagina van dit hoofdstuk om te 

slaan en het nieuwe aan te vangen, met de nieuwe Europese verorde-

ning als rode draad, wil de Privacycommissie onderlijnen dat ondanks 

al deze veranderingen die vaak gepaard gingen met nieuwe uitda-

gingen en taken, zij er steeds is in geslaagd haar werkzaamheden 

grondig en succesvol uit te voeren. Zo werd bijvoorbeeld de enorme 

toename aan dossiers zonder kwaliteitsverlies opgevangen en werd 

een rechtszaak in kortgeding tegen Facebook gewonnen, een signaal 

dat de Privacycommissie geheid gewicht in de schaal kan leggen ten 

opzichte van globale bedrijven met duizelingwekkende jaarcijfers. Dit 

alles is enkel mogelijk geworden door het enthousiasme en profes-

sionalisme van haar medewerkers. Het zijn zij die het schip mee de 

juiste koers hebben doen varen in nieuwe wateren. Het zijn zij die, 

door als team op te treden, ervoor gezorgd hebben dat de Privacy-

commissie vandaag staat waar ze staat. Het zijn zij die de pluimen 

voor de succesvolle werking van de Privacycommissie op hun hoed 

mogen steken. 

En dit engagement is vandaag meer dan ooit nodig. Op de valreep 

van 2015 werd de nieuwe Europese verordening finaal goedgekeurd. 

Na meer dan 4 jaar onderhandelen, het wegwerken van meer dan 

4.000 amendementen en het zorgvuldig zoeken naar een balans 

tussen rechtsbescherming en economische vooruitgang werd een 

akkoord bereikt. Maar de uitdagingen voor de nationale toezichthou-

ders zijn niet min. De komende maanden zal een berg werk moeten 

worden verzet opdat de instrumenten, noodzakelijk om de nieuwe 

regelgeving te kunnen toepassen, tijdig (lees: in 2018) voorhanden 

zullen zijn. 

Bovenal stemt het ons enthousiast om aan de slag te gaan met een 

nieuwe privacyregelgeving om zodoende de uitdagingen van een 

immer globaliserende wereld op te vangen. Zo hebben we weldra 

weer redenen om privacy te vieren.

Willem Debeuckelaere

Voorzitter
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1 Bevoegdheden van de Privacycommissie

    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 bevoegdheden van de Privacycommissie zijn vastgelegd in de Privacywet en de bijhorende uitvoeringsbesluiten. In grote lijnen 

vertalen deze bevoegdheden zich naar volgende activiteitsdomeinen:

 •  advies verlenen aan de verschillende nationale wetgevers over wetteksten die verband houden met de bescherming van persoons-

gegevens;

 •  machtigingen verlenen voor de verwerking en het delen van persoonsgegevens en daarbij ook de beveiliging van gegevensverwer-

kingen evalueren;

 •  controles en inspecties uitvoeren wat de naleving van de privacywetgeving betreft;

 •  informatie verstrekken aan zowel het parlement, overheidsinstanties, verantwoordelijken voor gegevensverwerkingen als het grote 

publiek;

 •  bijstand verlenen aan al deze doelgroepen om de privacywetgeving correct te doen naleven;

 •  klachten behandelen over de verwerking van persoonsgegevens;

 •  samenwerken met zusterorganisaties op Europees niveau en wereldwijd.

   Meer informatie over elk van deze activiteitsdomeinen is beschikbaar op de website van de Privacycommissie

   (www.privacycommission.be).
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2 Structuur en samenstelling van de Privacycommissie

2.1 Structuur
De Privacycommissie telt zestien leden.

Hun mandaat duurt zes jaar.

De voorzitter is een magistraat.

De hoge leiding zorgt voor het dagelijks beheer van de Privacycommissie en van haar vertegenwoordiging.

De Privacycommissie omvat Sectorale comités.

De Privacycommissie wordt ondersteund door een secretariaat.

Meer informatie over de structuur en de werking van de Privacycommissie en haar secretariaat is beschikbaar op de website 

www.privacycommission.be/nl in de rubriek “Over CBPL”.

2.2 Samenstelling

Vaste leden

Dhr. Willem Debeuckelaere (N) Voorzitter

Dhr. Stefan Verschuere (F) Ondervoorzitter

Mevr. Anne Junion (F)  Advocate

Dhr. Frank Robben (N)  Administrateur-generaal van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ)

Dhr. Jo Baret (N)  Eresecretaris-generaal Federale Overheidsdienst Justitie

Dhr. Eric Gheur (F) Consulent inzake informatieveiligheid

Dhr. Gert Vermeulen (N)  Hoogleraar Strafrecht Universiteit Gent

Mevr. Severine Waterbley (F)  Algemeen Directeur DG Economische Reglementering –  

Federale Overheidsdienst Economie

Plaatsvervangende leden

Dhr. Dirk Van Der Kelen (N)  Voorzitter rechtbank van eerste aanleg Dendermonde — 

  Plaatsvervangend voorzitter

Mevr. Mireille Salmon (F)  Raadsheer bij het hof van beroep in Brussel — 

  Plaatsvervangend ondervoorzitter 

Dhr. Frank Schuermans (N)  Advocaat-generaal bij het hof van beroep van Gent

Dhr. Serge Mertens de Wilmars (F)  Docent

Dhr. Yves Roger (F)   Voorzitter van het Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid 

en van de Gezondheid

Dhr. Ivan Vandermeersch (N)  Secretaris-generaal BDMA

Dhr. Joël Livyns (F)  Docent

JVR_2015_NL.indb   6 23/05/2016   10:30:48



Jaarverslag 2015 | Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 7

dee l  1

3  Actiedomeinen conform het bestuursplan 
van de Privacycommissie

Het bestuursplan beschrijft de kerntaken van de Privacycommissie, 

te verdelen over vier activiteitsdomeinen: 1) Advies en aanbeveling; 2) 

Machtigingen; 3) Handhaving en 4) Informatie. In 2015 kenmerkt de 

werking zich binnen elk van deze domeinen aan de hand van volgende 

punten:

3.1 Advies en aanbeveling 

De Privacycommissie adviseert enerzijds de bevoegde overheden en/

of instanties en anderzijds de verantwoordelijken voor de verwerking 

inzake regelgeving en normering over de verwerking van persoonsgege-

vens. De voornaamste adviezen en aanbevelingen van 2015 zijn terug te 

vinden in hoofdstuk 5 van dit jaarverslag. 

3.2 Machtigingen 

De Privacycommissie geeft instanties behorend tot een bepaalde sector 

de toelating voor het verwerken en eventueel meedelen van persoonsge-

gevens. Dit gebeurt in eerste orde door de Sectorale comités.

3.2.1  Integratie en ondersteuning van de 
Sectorale comités

Volgens artikel 31bis van de Privacywet worden de specifieke 

beschermingsorganen die reeds bij wet waren opgericht, en de speci-

fieke beschermingsorganen die de wetgever in de toekomst nodig 

acht of voornemens is in te stellen in een aantal domeinen, geïnte-

greerd in de Privacycommissie.

Op dit ogenblik dient melding te worden gemaakt van vijf opgerichte 

Sectorale comités: 

 • het Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezond-

heid (SC SZ&G) met twee afdelingen, nl. de afdeling “Sociale Zeker-

heid” en de afdeling “Gezondheid”;

 •  het Sectoraal comité van het Rijksregister (SC RR);

 •  het Sectoraal comité voor de Federale Overheid (SC FO);

 •  het Sectoraal comité van de Kruispuntbank van Ondernemingen 

(SC KBO);

 •  het Statistisch Toezichtscomité (SC STAT).

De samenstelling van de Sectorale comités bleef in 2015 ongewij-

zigd. Enkel wat betreft het Sectoraal comité van de Sociale Zeker-

heid en van de Gezondheid dient te worden gemeld dat op 6 februari 

2015 een derde oproep in het Belgisch Staasblad werd gepubliceerd 

teneinde een vernieuwing van de mandaten van de externe leden door 

te voeren. Hierop reageerden een voldoende aantal kandidaten om 

een dubbele lijst voor te stellen. Deze lijst werd door het secretariaat 

van de Privacycommissie overgemaakt aan de bevoegde minister.

Het secretariaat biedt ondersteuning aan de Privacycommissie en 

de Sectorale comités onder de vorm van voorbereiding en vooraf-

gaande analyses. De kwaliteit van die ondersteuning is onder meer 

te danken aan de snelheid en volledigheid waarmee de commissa-

rissen worden ingelicht over voorbereidende werken. Daartoe wordt 

gebruik gemaakt van een applicatie waarmee adviesaanvragen van bij 

creatie van het dossier tot verzending van het definitieve advies online 

beschikbaar kunnen worden gemaakt aan alle commissarissen en alle 

medewerkers van het secretariaat.

Voor elk van de Sectorale comités werd een volledig vergaderschema 

opgesteld. Beraadslagingen worden door een pool deskundige 

juristen voorbereid en de eenvormigheid/consistentie van de voor-

stellen van beslissingen wordt door een secretaris-jurist bewaakt.

3.3 Handhaving 

Ten aanzien van de verantwoordelijken voor de verwerking oefent de 

Privacycommissie controle- en inspectietaken uit. Hiertoe behoren o.a. 

de klachtbehandeling en mogelijk daarmee verbonden bemiddeling, de 

uitoefening ten behoeve van een derde van het recht op toegang en 

verbetering (onrechtstreekse toegang), de verwerking van de aangiften 

en het houden van het openbaar register, gerichte inspectie- en 

controletaken, de aangifte bij de procureur des Konings, het aanhangig 

maken van een geschil voor de burgerlijke rechtbank of de opvolging 

van aan de Privacycommissie overgezonden verslagen.

3.3.1 Controle 

De Privacycommissie oefent het recht van onrechtstreekse toegang op 

persoonsgegevens uit ten aanzien van overheden of diensten waartoe 

de betrokkene zich niet rechtstreeks kan wenden (de zogenaamde 

artikel 13 dossiers). Het gaat hierbij om de volgende instanties:

 • de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en het Comité I;

 • openbare overheden die een opdracht van gerechtelijke of bestuur-

lijke politie uitoefenen; de politiediensten;

 • overheden of diensten die gegevens verwerken ingevolge de 

“Witwaswet”;

 • het Europees Centrum voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite 

Kinderen;

 • de Federale Overheidsdienst Financiën.
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Veruit de grootste tak binnen dit domein, ook in 2015, betreft het 

aantal vragen tot onrechtstreekse toegang tot gegevens verwerkt 

door politie- en inlichtingendiensten.

Sinds oktober 2015 is het Controleorgaan op de politionele informatie 

operationeel en belast met specifieke controletaken op de politionele 

databanken (artikel 36 e.v. van de Privacywet). Voor de uitvoering van 

haar taken kan het Controleorgaan beroep doen op het secretariaat van 

de Privacycommissie.

Eveneens binnen haar controletaken stapte de Privacycommissie in 2015 

naar de rechter in kort geding tegen het sociale netwerkbedrijf Facebook 

om de stopzetting te vragen van de registratie van het surfgedrag van 

internetgebruikers uit België die geen Facebook-account hebben, via 

cookies en social plug-ins. Op 9 november 2015 veroordeelde de 

kortgedingrechter Facebook wegens een “manifeste” schending van het 

Belgische privacyrecht, en dit ongeacht wat Facebook met die gegevens 

doet na de inzameling ervan. Meer informatie over deze juridische 

procedure is te vinden in hoofdstuk 5.4.1. Facebook van dit jaarverslag.

3.3.2 Inspectie 

Het secretariaat van de Privacycommissie zetelt in tal van internationale 

gemeenschappelijke controleorganen, samengesteld uit leden van 

elke nationale gegevensbeschermingsautoriteit en de Europese 

Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS). Dergelijke 

gemeenschappelijke controle wordt uitgeoefend door:

 • de Subgroup Borders, Travel and Law enforcement;

 • de SIS II Supervision Coordination Group (Schengen);

 • de Toezichtgroep VIS (Visum Informatie Systeem);

 • Europol;

 • de Coördinerende controlegroep Eurodac.

In 2015 werd een evaluatie opgestart over de bijdrage van de Privacy-

commissie in de werking van deze controleorganen. 

3.3.3 Klachtenbehandeling 

Wanneer de rechten van het datasubject niet worden nageleefd door 

de verantwoordelijke voor de verwerking, zal de Privacycommissie 

optreden op verzoek van de betrokkene teneinde de naleving van diens 

rechten te verkrijgen (recht op verzet, verbetering, indirecte toegang, …). 

Wanneer een inbreuk wordt vastgesteld streeft de Privacycommissie 

primair naar een bemiddeling tussen de betrokken partijen opdat deze via 

een minnelijke schikking kan worden rechtgezet en opdat gelijkaardige 

inbreuken in de toekomst kunnen worden vermeden. 

Indien de bemiddelingsactie niet tot het beoogde resultaat leidt kan 

de Privacycommissie gebruik maken van alle voor haar beschikbare 

middelen (de aangifte bij de procureur des Konings, het aanhangig 

maken van een geschil voor de burgerlijke rechtbank, …). In 2015 heeft 

de Privacycommissie evenwel geen dossiers bij het parket aanhangig 

gemaakt.

3.3.4 Aangifte 

Een verantwoordelijke voor de verwerking die voornemens is een 

verwerking van persoonsgegevens uit te voeren dient hiervan aangifte 

te doen bij de Privacycommissie. Deze aangiftes worden geregistreerd 

in het openbaar register van de verwerkingen waar zij door iedereen 

kunnen geraadpleegd worden. Globaal genomen werden in 2015 meer 

aangiftes geregistreerd dan het jaar voordien, waarbij de aangiftes voor 

camerabewaking nog steeds het talrijkst zijn. 

Precieze cijfergegevens over bovenstaande handhavingstaken zijn 

beschikbaar in Deel 3 “Activiteiten van de Privacycommissie in cijfers”.

3.4  Informatie en bijstand aan het 
publiek

De Privacycommissie wil in het kader van de vereiste van de open-

bare dienstverlening bijdragen aan een betere informatieverstrekking 

t.a.v. het publiek (zowel overheidsinstanties, de private sector, verant-

woordelijken voor de verwerking, datasubjecten en betrokkenen). 

Enerzijds beantwoorden de diensten van de afdeling Externe Betrek-

kingen de vragen om informatie. Meer cijfers hierover zijn beschikbaar 

in Deel 3, 1.3 Informatie, openbaar register aangiften en bijstand in 

uitoefening rechten en plichten. 

Anderzijds wil de Privacycommissie via actieve commu-

nicatie informatie ter beschikking stellen van het publiek.

Deze actieve communicatie gebeurt via de hoofdwebsite  

www.privacycommission.be en de kleinere broer/zus  

www.ikbeslis.be. Ook in 2015 was het doel van de website ‘ik beslis’ 

om kinderen en jongeren bewust te maken van het feit dat ze bij hun 

activiteiten online hun privacy kunnen beschermen als ze dat wensen. 

De inhoud is erop gericht jongeren te helpen bij het ontwikkelen van 

een privacy-vriendelijke attitude, voor zichzelf maar ook ten aanzien 

van de anderen. Wat in 2009 begon als een website voor jongeren, 

evolueerde inmiddels naar een heus ‘ik beslis’-project, waarbij volop 

ruimte is voor meerdere informatie-acties en initiatieven. Deze lijn 

werd in 2015 verder doorgetrokken. 

Dit jaar ontwikkelde het ‘ik beslis’-team in samenwerking met CHIPS 

vzw o.m. het lespakket ‘Recht op afbeelding’ waarbij leerlingen van 

de tweede en derde graad van het secundair onderwijs doelgericht  

kennismaken met het recht op afbeelding. Naast het lespakket, werd 

ook een folder rond het recht op afbeelding ontworpen. De inhoud 

van deze folder is specifiek afgestemd op de vaardigheden en de 

leefwereld van jongeren. De folder kende een grote belangstelling en 

ook in 2016 zal deze volop actueel blijven. Verwacht wordt dat de 

nood aan correcte informatie rond dit thema nog verder zal groeien. 

Zie Deel 4 van dit jaarverslag voor meer informatie rond de ‘ik beslis’-

activiteiten in 2015.
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Binnen dit informatiedomein verzorgen het voorzitterschap en leden 

van het secretariaat ook geregeld lezingen en presentaties, wanneer 

daar vraag naar is. 

3.5 Internationale samenwerking

Het optreden van de Privacycommissie binnen haar diverse domeinen 

heeft vaak een internationale draagwijdte. Zo zetelt de Privacycom-

missie via haar vertegenwoordigers in internationale controle-orga-

nismen (vb. Schengen en Europol) maar dient ze ook actief te zijn 

binnen Europese en internationale organisaties en werkgroepen (vb. 

de Groep Artikel 29 binnen de Europese Unie, de Groep van Berlijn, 

enz.) De jaarlijkse lenteconferentie vond in 2015 plaats in Manchester 

en de wereld (herfst)conferentie vond plaats in Amsterdam. Veel 

aandacht ging hierbij naar de voorbereiding van de nieuwe Algemene 

Verordening voor Gegevensbescherming (GPDR) die de huidige 

Richtlijn 95/46/EG zal vervangen. Uitgebreidere informatie daarover is 

beschikbaar in Deel 1, 6 “Belangrijkste internationale activiteiten van 

de Privacycommissie”.
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4  Lijst van beslissingen van de Privacycommissie in 2015

Alle beslissingen van de Privacycommissie zijn raadpleegbaar op haar 

website in de rubriek “Beslissingen”.

4.1 Adviezen

01/2015  Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 

2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van 

bewakingscamera’s 

02/2015  Advies m.b.t. het voorontwerp van wet houdende wij-

ziging van de wet van 19 juli 1991 betreffende de 

bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemde-

lingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging 

van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een 

Rijksregister van de natuurlijke personen

03/2015  Advies m.b.t. het voorontwerp van wet tot wijziging van 

de wet van 21 december 2013 houdende het consulair 

wetboek

04/2015  Advies over een ontwerp van Omzendbrief betreffende 

het gebruik van de “cloud” door de ziekenhuizen

05/2015  Ontwerp van wet tot versterking van de strijd tegen het 

terrorisme

06/2015  Adviesaanvraag betreffende het overeenkomst 

(“Technical arrangement”) voor gebruik van de gege-

vensbank EU-Goalkeeper Registrar

07/2015  Adviesaanvraag betreffende hoofdstuk 8 van het voor-

ontwerp van wet houdende diverse sociale bepalingen 

betreffende de invoering van de erkende uitgevers van 

elektronische ecocheques

08/2015  Advies betreffende de bindende ondernemingsregels 

“verwerker” (Binding corporate rules controller of “BCR-

C”) van de onderneming Accenture

09/2015  Adviesaanvraag betreffende een voorontwerp van 

ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 21 juni 

2012 betreffende de promotie van de gezondheid bij 

de sportbeoefening, het dopingverbod en de preventie 

ervan

10/2015  Adviesaanvraag betreffende het voorontwerp van 

ordonnantie houdende goedkeuring van het samen-

werkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, de 

Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en 

de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot 

wijziging van het samenwerkingsakkoord van 9 decem-

ber 2011 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse 

Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betref-

fende dopingpreventie en -bestrijding in de sport

11/2015  Advies betreffende een ontwerp van koninklijk besluit tot 

uitvoering van artikel 278, vijfde lid, van de programma-

wet (I) van 24 december 2002

12/2015  Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het beheer 

van het broeikasgasregister van België en betreffende de 

voorwaarden die van toepassing zijn op zijn gebruikers

13/2015  Voorontwerpen van wet houdende diverse bepalingen 

– wijzigingen aan de wet tot oprichting van een beroeps-

orgaan inzake veiligheidsmachtigingen, aan de wet op 

het politieambt en aan de wet van 18 maart 2014  betref-

fende het politionele informatiebeheer

14/2015  Adviesaanvraag  betreffende de oprichting van een 

“Centraal Register voor de invordering van onbetwiste 

geldschulden

15/2015  voorontwerp van wet houdende diverse bepalin-

gen m.b.t. sectoren die onder de bevoegdheid van 

Binnenlandse Zaken vallen

16/2015  Advies betreffende een ontwerp van koninklijk besluit tot 

uitvoering van artikel 278, vijfde lid, van de programma-

wet (I) van 24 december 2002

17/2015  Adviesaanvraag met betrekking tot het ontwerp van 

Programmawet (artikel 22)  houdende de opheffing van 

artikel 23 van de wet van 14 februari 1961 voor eco-

nomische expansie, sociale vooruitgang en financieel 

herstel, vervangen bij de wet van 6 december 2000 en 

gewijzigd bij de wet van 6 juni 2010

18/2015  Adviesaanvraag met betrekking tot Titel II, Hoofdstuk 2, 

afdeling 2 van het ontwerp van programmawet betref-

fende de aanwezigheidsregistratie in de vleessector

19/2015  Klacht met betrekking tot de verwerking van per-

soonsgegevens (basisgegevens met betrekking tot 

zaakvoerders/bestuurders van rechtspersonen) door 

een handelsinformatiekantoor
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20/2015  Advies over het ontwerp van Koninklijk besluit tot vast-

stelling van de criteria op basis waarvan gegevens als 

authentiek gekwalificeerd worden in uitvoering van de 

wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting en 

organisatie van een federale dienstenintegrator

21/2015  Voorontwerp van wet houdende wijzigingen van het 

strafrecht en de strafvordering

22/2015  Ontwerp van koninklijk besluit houdende het beheer van 

het centraal register van testamenten en het centraal 

register van samenlevings- en huwelijksovereenkomsten

23/2015  Advies uit eigen beweging met het oog op de nakende 

trialoog over de voorstellen van Europese Verordening 

betreffende de bescherming van natuurlijke personen in 

verband met de verwerking van persoonsgegevens en 

betreffende het vrije verkeer van die gegevens, neerge-

legd door de Europese Commissie en gestemd door het 

Europees Parlement en de Raad

24/2015  Hoofdstuk II van het Ontwerp van wet houdende diverse 

bepalingen, betreffende de verbruiksgegevens van nuts-

bedrijven en distributiebeheerders

25/2015  Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen – 

wijzigingen aan de wet op het politieambt

26/2015  Advies betreffende de bindende ondernemingsregels 

“verwerker” (Binding corporate rules controller of “BCR-

C”) van de onderneming Johnson Controls

27/2015  Adviesaanvraag betreffende een voorstel van decreet 

tot wijziging van het decreet van 25 april 2002 betref-

fende de tegemoetkomingen ter bevordering van de 

indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door 

de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverhe-

den, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële 

sector, het onderwijs en de commerciële sector, met het 

oog op het opstellen van een kadaster van de tegemoet-

komingen ter bevordering van de tewerkstelling in de 

niet-commerciële sector, teneinde de transparantie van 

de voorziening te verbeteren

28/2015  Wetsontwerp tot regeling van de mededeling van 

inlichtingen betreffende financiële rekeningen, door de 

Belgische financiële instellingen en de FOD Financiën, 

in het kader van een automatische uitwisseling van 

inlichtingen op internationaal niveau en voor belasting-

doeleinden

29/2015  Adviesaanvraag betreffende het Voorontwerp van besluit 

van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot oprichting 

van een feitelijke vereniging met het oog op de uitrol van 

een videobeveiligingssysteem

30/2015  Advies betreffende het wetsvoorstel tot wijziging van 

de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking 

van persoonsgegevens, wat het Controleorgaan op de 

politionele informatie betreft

31/2015  Adviesaanvraag betreffende het ontwerp van koninklijk 

besluit tot invoering van de elektronische ecocheques en 

tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en erken-

ningsprocedure voor uitgevers ervan

32/2015  Ontwerp van Koninklijk besluit met betrekking tot het 

gebruik van op afstand bestuurde luchtvaarttuigen in het 

Belgisch luchtruim

33/2015  Adviesaanvraag inzake het voorontwerp van wet betref-

fende de bewaring van gegevens in de elektronische 

communicatiesector

34/2015  Adviesaanvraag met betrekking tot de inschrijving van 

burgers in het alarmsysteem BE-Alert

35/2015  Adviesaanvraag inzake het voorstel van decreet hou-

dende het toeristische logies

36/2015  Ontwerp van koninklijk besluit houdende het beheer van 

het centraal register van testamenten en het centraal 

register van samenlevings- en huwelijksovereenkomsten

37/2015  Voorontwerp van besluit tot uitvoering van het decreet 

van 19 maart 2015 tot wijziging van het decreet van 20 

oktober 2011 betreffende de strijd tegen doping

38/2015  Advies betreffende het voorontwerp van Koninklijk besluit 

tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot 

vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in 

de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister 

en het koninklijk besluit van 8 januari 2006 tot bepaling 

van de informatietypes, verbonden met de informatiege-

gevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet van 8 

augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de 

natuurlijke personen

39/2015  Adviesaanvraag betreffende een ontwerp van koninklijk 

besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 

1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen 

wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingen-

register teneinde een informatiegegeven betreffende de 

gelijkmatig verdeelde huisvesting van de minderjarigen te 

registreren
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40/2015  Voorstel van wetsontwerp tot gebruik van het nummer 

van het rijksregister door wijziging van de Wet van 14 

december 2005 en het K.B. van 14 november 2008

41/2015  Adviesaanvraag m.b.t. het ontwerp van Besluit van de 

Vlaamse Regering betreffende de identificatie en regis-

tratie van katten

42/2015  Adviesaanvraag m.b.t. het ontwerp van koninklijk besluit 

tot uitvoering van artikel 555/1, eerste lid, 22°, van het 

Gerechtelijk Wetboek

43/2015  Voorontwerp van wet inzake het hergebruik van over-

heidsinformatie

44/2015  Ontwerp van deontologische code voor gerechtsdes-

kundigen

45/2015  Adviesaanvraag van de Comités I en P met betrekking 

tot de mogelijkheid om de leden van de inlichtingendien-

sten en het OCAD te verbieden om, zelfs privé, actief te 

zijn op de sociale netwerken

46/2015  Advies inzake een ontwerp van koninklijk besluit betref-

fende de ziekenhuisvrijstelling voor geneesmiddelen voor 

geavanceerde therapie

47/2015  Adviesaanvraag m.b.t het voorontwerp van wet hou-

dende internering en diverse bepalingen inzake justitie

48/2015  Advies betreffende het voorontwerp van Koninklijk besluit 

tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot 

vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in 

de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister 

en het koninklijk besluit van 8 januari 2006 tot bepaling 

van de informatietypes, verbonden met de informatiege-

gevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet van 8 

augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de 

natuurlijke personen

49/2015  Ontwerp van koninklijk besluit bepalende dat sommige 

uitwisselingen van persoonsgegevens geen toelating van 

het Sectoraal comité voor de Federale Overheid vereisen

50/2015  Advies betreffende een ontwerp van koninklijk besluit 

houdende diverse bepalingen inzake de inschrijving van 

de buitenlandse onderdanen in de registers

51/2015  Adviesaanvraag met betrekking tot het voorontwerp van 

decreet tot wijziging van het Decreet van 5 december 

2008 betreffende het bodembeheer

52/2015  Adviesaanvraag over een wetsontwerp houdende de 

elektronische uitwisseling van gegevens met betrekking 

tot de hypothecaire leningen en individuele levensverze-

keringen

53/2015  Adviesaanvraag m.b.t. het ontwerp van koninklijk besluit 

tot vaststelling van de voorwaarden en nadere regels 

van de toegang in real time van de spoorwegpolitie van 

de federale politie tot de beelden van de bewakingsca-

mera’s die geïnstalleerd zijn op het net van de openbare 

vervoersmaatschappij NMBS en van de spoorinfrastruc-

tuurbeheerder INFRABEL

54/2015  Adviesaanvraag m.b.t. het voorontwerp van wet tot 

wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de 

elektronische communicatie

55/2015  Voorontwerp van wet betreffende de verwerking van 

passagiersgegevens

56/2015  Technische geolokalisatieaanvulling bij het alarmsys-

teem BE-Alert van de Algemene Directie Crisiscentrum 

BE-Alert van de FOD Binnenlandse Zaken

57/2015  Voorontwerp van wet inzake aanvullende maatregelen 

ter bestrijding van terrorisme

58/2015  Adviesaanvraag m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit 

houdende de elektronische communicatie overeenkom-

stig artikel 32ter Gerechtelijk Wetboek

4.2 Aanbevelingen

01/2015  Aanbeveling uit eigen beweging over het gebruik van 

cookies

02/2015  Wijziging van aanbeveling nr. 01/2011 van 9 februari 

2011 betreffende de koppeling van persoonsgegevens 

uit databanken van de ADSEI en de KSZ voor weten-

schappelijk onderzoek

03/2015  Aanbeveling betreffende de te volgen werkwijze inzake 

machtigingen, door zowel de Sectorale comités, de 

regionale dienstenintegratoren als de regionale adminis-

traties in het kader van de bevoegdheidsoverdrachten 

naar aanleiding van de Zesde Staatshervorming

04/2015  Aanbeveling uit eigen beweging met betrekking tot 1) 

Facebook, 2) de gebruikers van internet en/of Facebook 

alsook 3) de gebruikers en aanbieders van Facebook 

diensten, inzonderheid social plug-ins
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5  Belangrijkste nationale activiteiten 
van de Privacycommissie

5.1 Politie, justitie en veiligheid

5.1.1  Bewaring van gegevens in de elektronische 
communicatiesector

 Advies nr. 33/2015

Op 11 juni 2015 vernietigde het Grondwettelijk Hof (hierna “het Hof”) 

de wet van 30 juli 2013 houdende wijziging van de artikelen 2, 126 

en 145 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische 

communicatie en van artikel 90decies van het wetboek van strafvor-

dering, ondanks eerder gunstig advies van de Privacycommissie, zij 

het met voorwaarden. Dankzij die wet mocht de overheid de commu-

nicatiegegevens van alle Belgen een jaar lang bijhouden, voor even-

tueel gebruik door het gerecht. Aan deze systematische bewaring 

van communicatiegegevens van alle Belgische burgers maakte het 

Hof een einde en de wetgever moest op zoek naar een alternatief, in 

lijn met het arrest.

De Privacycommissie werd verzocht advies uit te brengen over het 

nieuwe voorontwerp van wet betreffende de bewaring van gegevens 

in de elektronische communicatiesector, dat ingevolge de nietigver-

klaring werd opgemaakt, en tracht tegemoet te komen aan de opmer-

kingen van het Hof. 

Het Hof baseerde de nietigverklaring grotendeels op de argumentatie 

vanwege het Europees Hof van Justitie dat op 8 april 2014 de Euro-

pese Richtlijn 2006/24/EG vernietigde. Vooreerst hekelt het Hof het 

ruime toepassingsgebied van de wet, namelijk de verwerking van alle 

gegevens, van alle personen. Een tweede kritiek betreft de afwezig-

heid van enige materiële of procedurele voorwaarde voor de toegang 

door de autoriteiten tot de bewaarde gegevens. Tenslotte is het voor 

het Hof problematisch dat de wet voor wat betreft de bewaarperiode 

geen enkel onderscheid maakt tussen de categorieën van gegevens 

naargelang hun nut of naargelang van de betrokken personen.

De Privacycommissie merkt vooreerst, en meer algemeen, op dat de 

voorgeschreven bewaring van gegevens daadwerkelijk beantwoordt 

aan een doel van algemeen belang, i.e. bijdragen aan de openbare 

veiligheid door bestrijding van ernstige criminaliteit, waaromtrent het 

Europees Hof opmerkt dat eenieder niet alleen recht heeft op vrij-

heid, maar ook op veiligheid. Evenwel moeten er voor een dergelijke 

verregaande inmenging in het privéleven voldoende garanties worden 

voorzien en dient deze afdoende gemotiveerd te worden voor wat 

betreft de noodzaak om dergelijke gegevens te bewaren om effectief 

bij te dragen aan de openbare veiligheid. 

Voor de Privacycommissie zijn de voornaamste aspecten in een 

nieuwe dataretentie-regelgeving de tijdsbeperking van de opgeslagen 

gegevens, de specifieke toegangs -en gebruiksbeperkingen op de 

opgeslagen gegevens, en technische en organisatorische veiligheids-

maatregelen met de vernietiging van de bewaarde gegevens na afloop 

van de wettelijke bewaartermijn. Bovendien dient thans rekening te 

worden gehouden met de rechten van personen die gebonden zijn 

door een beroepsgeheim. Tenslotte is een parlementaire controle 

noodzakelijk, evenals een controle door onafhankelijke instanties. 

Voor dit laatste aspect is de opslag van de bewaarde gegevens in 

België van wezenlijk belang.  

Daarnaast zijn er nog enkele andere verbeteringen op te merken. 

Meer dan in de vernietigde wet van 30 juli 2013 wordt in het nieuwe 

voorontwerp heel duidelijk aangegeven welke overheden voor welke 

doeleinden toegang kunnen krijgen tot welke welbepaalde gegevens. 

Verder wordt er verduidelijkt dat de aanbieders en operatoren de 

bewaarde gegevens niet mogen gebruiken voor andere commerciële  

doeleinden. 

Het nieuwe voorontwerp wijkt ook af wat de bewaartermijnen betreft. 

Anders dan voorheen wordt nu voorzien in specifieke termijnen, vari-

erend tussen 2 tot en met 12 maanden, waardoor een onderscheid 

wordt gemaakt tussen vier categorieën van gegevens op basis van 

hun eventuele nut voor de nagestreefde doelstelling. Extra veiligheids- 

en beschermingsmaatregelen worden aan de bestaande maatregelen 

toegevoegd. De traceerbaarheid van de exploitatie van de bewaarde 

gegevens wordt ingevoerd met behulp van een logboek die door het 

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (hierna 

“BIPT”) en de Privacycommissie gecontroleerd kan worden. De 

aanbieders en operatoren dienen één of meer aangestelden voor de 

bescherming van persoonsgegevens aan te wijzen en er wordt in een 

differentiatie voorzien voor wat betreft de toegang tot de gegevens.

Het advies gaf het voorontwerp van wet op bovengenoemde vlakken 

een gunstige beoordeling, mits een aantal specifieke aandachts-

punten in acht zouden worden genomen.

In het advies bevestigt de Privacycommissie meermaals dat het 

voorontwerp van wet aansluit bij de opmerkingen en kritieken van 

het Belgisch Grondwettelijk Hof en het Europees Hof van Justitie. Dit 

is van belang wil de definitieve wettekst, die uit dit voorontwerp zal 

voortvloeien, een nieuwe conformiteitstoets door het Grondwettelijk 

Hof doorstaan. De Privacycommissie is van oordeel dat dergelijke 

vorm van ‘dataretentie’, in haar beperkende vorm en voorzien van 

de nodige veiligheidsmaatregelen, voldoende rekening houdt met de 

privacy en de toegestane inperkingen hierop.
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5.1.2 Antiterreurwetgeving

In de nasleep van de terreuraanslagen in Parijs werden in allerijl een 

aantal wetgevende initiatieven genomen met een mogelijke impact 

op de privacy. Op de valreep van 2015 werd de Privacycommissie 

bij hoogdringendheid gevraagd om advies uit brengen over de voor-

genomen verwerking van passagiersgegevens, een op te richten 

gemeenschappelijke gegevensbank voor ‘foreign terrorist fighters’ en 

de opheffing van de anonimiteit voor gebruikers van prepaidkaarten. 

5.1.2.1 De verwerking van passagiersgegevens

 Advies nr. 55/2015

De Privacycommissie werd verzocht zich uit te spreken over een 

wetsontwerp dat de reisoperatoren en vervoerders uit de transport-

sector (luchtvervoer, hoge snelheidstreinen, internationaal geregeld 

busvervoer en maritiem transport), zou verplichten om de gegevens 

van al hun passagiers die vertrekken uit of reizen naar België, mee te 

delen aan een gegevensbank, die door de Federale Overheidsdienst 

Binnenlandse Zaken wordt beheerd.  

De doelstellingen van het inwinnen van die gegevens zijn:

 • het opsporen en vervolgen van ernstige misdrijven met inbegrip van 

terrorisme;

 • de preventie van ernstige inbreuken op de openbare veiligheid door 

toe te zien op fenomenen en groeperingen die verband houden met 

gewelddadige radicalisering;

 • de opvolging van activiteiten die een dreiging kunnen vormen voor 

het algemeen belang van de Staat;

 • de verbetering van de controles aan de buitengrenzen;

 • de strijd tegen de illegale immigratie.

In haar advies onderzoekt de Privacycommissie of het opportuun is 

om vandaag een wet betreffende een Belgisch passagiersgegevens-

systeem goed te keuren. Een voorstel van Europese richtlijn over de 

passagiersgegevens met de bedoeling de bepalingen van de lidstaten 

inzake dit onderwerp te harmoniseren, is bijna afgerond. De Priva-

cycommissie meent dat het beter is om deze richtlijn af te wachten 

om mogelijke afwijkingen tussen de Europese tekst - die België zal 

moeten omzetten naar Belgisch recht - en de Belgische tekst te 

vermijden.

Voor wat de inhoud betreft, is de Privacycommissie verheugd over 

de waarborgen die in het ontwerp staan ingeschreven over de 

verwerking van passagiersgegevens bij doelgerichte opzoekingen 

na de aankomst, het vertrek of de doorreis van passagiers. Voor het 

opsporen en vervolgen van ernstige misdrijven hebben die waar-

borgen meer bepaald betrekking op de verplichte schriftelijke en 

gemotiveerde beslissing van de procureur des Konings of onder-

zoeksrechter alsook op de vaststelling van de duur van de maatregel. 

De tekst bepaalt eveneens dat de beslissingen van de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten ter beschikking worden gesteld van het Comité R 

dat in bepaalde gevallen het gebruik kan verbieden van gegevens die 

in strijd met de wet werden ingezameld. 

Aangezien het ontwerp betrekking heeft op het vervoer dat plaatsvond 

binnen de Schengenruimte, vestigt de Privacycommissie de aandacht 

op een mogelijk conflict tussen de invoering van het systeem en het 

principe van het vrij verkeer van personen dat een fundamenteel recht 

is van de Europese constructie. De Europese instanties, waaronder 

het Hof van Justitie van de Europese Unie, zouden inderdaad van 

mening kunnen zijn dat de geplande maatregelen indirect leiden naar 

een herinvoering van controles aan de binnengrenzen wat in strijd is 

met het principe van het vrije verkeer.

Het doel van de strijd tegen de illegale immigratie als omschreven in 

het ontwerp, werpt ook vragen op. Enerzijds vereist de strijd tegen 

illegale immigratie een afdoende bewaking van de buitengrenzen 

van de Schengenruimte en geen controle aan de binnengrenzen. De 

verwerking van passagiersgegevens die verband houden met het 

vervoer binnen de Schengenruimte in het kader van de strijd tegen 

illegale immigratie is dus niet relevant noch gerechtvaardigd. Ander-

zijds wordt nergens uitgelegd waarom de passagiersgegevensbank 

een noodzakelijk instrument is om de illegale immigratie te bestrijden. 

De Privacycommissie merkt ook op dat het doeleinde “opvolging van 

activiteiten die een dreiging kunnen vormen voor het algemeen belang 

van de Staat” te ruim is en zich niet beperkt tot de strijd tegen het 

terrorisme. Het ontwerp zou dit belang nader moeten omschrijven.

Tot slot vraagt de Privacycommissie om de noodzakelijkheid van de 

bewaartermijn van de ingezamelde gegevens te rechtvaardigen en te 

beargumenteren. 

De Privacycommissie bracht bijgevolg een gunstig advies uit over de 

waarborgen die in het ontwerp staan ingeschreven en die betrekking 

hebben op de verwerking van  passagiersgegevens bij doelgerichte 

opzoekingen na de aankomst, het vertrek of de doorreis van passa-

giers:

 • de inzameling van vervoersgegevens binnen de Schengenruimte;

 • de inzameling van gegevens voor de strijd tegen illegale immigratie;

 • de inwinning van gegevens voor de vervolging van activiteiten die 

een dreiging kunnen vormen voor de fundamentele belangen van de 

staat zonder beperking van de beoogde belangen;

 • de bewaartermijn van de passagiersgegevens zonder dat de nood-

zaak wordt aangetoond om te voorzien in een termijn van 5 jaar. 
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5.1.2.2 Foreign terrorist fighters

 Advies nr. 57/2015

In de nasleep van de aanslagen in Parijs, kondigde de Eerste Minister 

een reeks maatregelen aan inzake terrorismebestrijding. Die maatre-

gelen werden uiteengezet in een voorontwerp dat voor advies aan de 

Privacycommissie werd voorgelegd. 

De hoofdlijn van het voorontwerp gaat over een centrale maatregel 

van de Eerste Minister meer bepaald een verbeterde informatie-

uitwisseling en opvolging van de uit België afkomstige “Syriëstrijders” 

of de “foreign terrorist fighters”. 

Het advies onderzoekt in eerste instantie twee andere aangekondigde 

maatregelen:

 • de mogelijkheid om 24 uur per dag over te gaan tot huiszoekingen;

 • de herziening van de wet op de telefoontap (artikel 90ter van het 

Wetboek van Strafvordering).

Aangaande deze laatste maatregel, breidt het voorontwerp de limi-

tatieve lijst uit van de misdrijven waarvoor een telefoontap mag 

worden bevolen, door er meer bepaald de wapenhandel en bepaalde 

inbreuken op de wapenwet aan toe te voegen.

Overeenkomstig de jurisprudentie van het Europees Hof van de 

Rechten van de Mens en de voorbereidende werkzaamheden van de 

wet van 30 juni 1994 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

tegen het afluisteren, kennisnemen en opnemen van privécommu-

nicatie en -telecommunicatie, is een dergelijke intrusieve toezichts-

maatregel enkel gerechtvaardigd bij ernstige misdrijven. De Privacy-

commissie verzoekt de aanvrager om rekening te houden met haar 

eisen inzake het toevoegen aan de lijst van bepaalde inbreuken op 

de wapenwet, met name voor feiten van wapendracht van wapens in 

vrije verkoop zonder wettelijke motivering.

De Privacycommissie onderzoekt in tweede instantie het uitwis-

selen van informatie en de opvolging van de uit België afkomstige 

“foreign terrorist fighters” wat zich in het voorontwerp vertaalde in de 

mogelijkheid om gemeenschappelijke gegevensbanken op te richten 

voor de preventie en de opvolging van terrorisme en extremisme dat 

kan leiden tot terrorisme. Het doel van dit voorontwerp is een kwali-

teitsverbetering van de gegevens en de beslissingen om al dan niet 

sneller/op het ogenblik van de inlichtingen in real time, te handelen. 

De aanvrager beslist om de oprichting van deze gemeenschappelijke 

gegevensbanken te omkaderen in de wet van 5 augustus 1992  op 

het politieambt omdat de geïntegreerde politie zal instaan voor het 

operationeel luik van de gemeenschappelijke gegevensbanken.

De Privacycommissie is vooreerst van mening dat het wettelijk kader 

van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (hierna “OCAD”) 

en zijn informatieverwerkingssysteem reeds een solide juridische 

basis vormen voor het geplande informatie-uitwisselingssysteem. Het 

zou beter zijn om het wettelijk kader en het informatieverwerkings-

systeem aan te passen zodat er een optimale gegevensuitwisse-

ling mogelijk zou zijn tussen de verschillende partners van de straf-, 

politie- en veiligheidsketen. 

De Privacycommissie is gekant tegen de oprichting van nieuwe gege-

vensbanken zonder eerst ernstig te onderzoeken of het mogelijk is 

om het informatiesysteem van OCAD te verbeteren en of er overlap-

pingsrisico bestaat met de andere bestaande gegevensbanken en 

werkbestanden.

Daarom worden over de oprichting van nieuwe gegevensbanken 

binnen de wet op het politieambt, de  volgende opmerkingen gefor-

muleerd:

 • de geplande uitwisseling van informatie betreft ook de niet-politio-

nele diensten;

 • het verband tussen de nieuwe gemeenschappelijke gege-

vensbanken en het informatiesysteem van OCAD is niet nader 

omschreven;

 • het risico bestaat op dubbel gebruik en dus op tegenstrijdigheden 

met de  bestaande gegevensbanken (OCAD, ANG, ...).

De Privacycommissie brengt ook de uitvoeringsmodaliteiten van de 

gemeenschappelijke gegevensbanken ter sprake. Ze brengt over 

meerdere punten een gunstig advies uit, met name de aanstelling van 

een consulent voor de veiligheid en de bescherming van de persoon-

lijke levenssfeer en de invoering van een gezamenlijke controle. Maar 

ze vestigt de aandacht evenwel op meerdere problematische punten 

waarover ze een ongunstig advies uitbrengt, namelijk:

 • het ontbreken van een aanstelling van een operationele verant-

woordelijke voor iedere gemeenschappelijke gegevensbank, aange-

zien het voorontwerp enkel de voorafgaande aangifteplicht van de 

beheerders vermeldt zonder hun rol nader te omschrijven;

 • het gebrek aan precisie bij de vaststelling van de specifieke doel-

einden voor de oprichting van gemeenschappelijke gegevens-

banken;

 • het ontbreken in de wettekst van een gedifferentieerde toegang 

volgens de precieze, nagestreefde doeleinden van de talrijke, 

verschillende actoren, en rechtstreekse toegang die voor alle 

betrokken organen proportioneel is en de moeilijkheid om het theo-

retisch concept van “need to know” in de praktijk te implementeren;

 • het ontbreken van een valideringssysteem van de verwerkte gege-

vens in de gemeenschappelijke gegevensbanken;

 • de zwakke omkadering van de mededeling aan derde entiteiten, van 

persoonsgegevens afkomstig uit de gemeenschappelijke gegevens-

banken.
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5.1.2.3 Opheffing anonimiteit prepaidkaartgebruikers

 Advies nr. 54/2015

Gebruikers van prepaidkaarten konden tot voor kort anoniem inte-

kenen op mobiele communicatiediensten. Aangenomen werd dat 

dergelijk anoniem gebruik de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 

hinderde in het voeren van een efficiënte strijd tegen criminaliteit, 

meer bepaald tegen het terrorisme. De Privacycommissie verstrekte 

advies over de geplande opheffing van het anoniem gebruik van 

prepaidkaarten.

Met het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet betreffende 

elektronische communicatie werd vooreerst voorzien in de vereiste 

wettelijke basis voor dergelijke inmenging in de privacy. De summiere 

tekst liet evenwel na enkele essentiële elementen in het ontwerp mee 

op te nemen. De memorie van toelichting verwees hiervoor naar de 

uitvoeringsbesluiten. De Privacycommissie herinnerde er aan dat de 

aard van de te verwerken gegevens wettelijk dient te worden bepaald 

en dat het uitvoeringsbesluit enkel slaat op de uitvoeringsmaatregelen 

en de implementatiedatum. Zij wenst zich in een later stadium ook uit 

te spreken over de genomen uitvoeringsbesluiten die de gegevens-

verwerking meer in detail zullen regelen. 

Na onderzoek ten gronde van de eigenlijke wettekst werd opgemerkt 

dat: 

 • de vervanging van de term “eindgebruiker” door “personen die inge-

tekend hebben op de dienst van de operator of van de aanbieder” 

verwarring schept over wie men nu eigenlijk beoogt te identificeren. 

Diegene die de prepaidkaart koopt of diegene die ze op een onbe-

trouwbare manier gebruikt?

 • het voornemen om de identificatiegegevens die krachtens artikel 126 

moeten worden bewaard aan te vullen met het Rijksregisternummer, 

moet in de eigenlijke wettekst opgenomen worden. Voor gebruik 

van het Rijksregisternummer is gewoonlijk een machtiging van het 

sectoraal comité van het Rijksregister vereist, behalve wanneer de 

wet het gebruik van het identificatienummer rechtstreeks en expli-

ciet in hoofde van de gebruiker voorschrijft. 

Volledigheidshalve wees de Privacycommissie nog op enkele 

aandachtspunten wat de identificatie aan de hand van het Rijksre-

gisternummer, en de praktische haalbaarheid van deze maatregel, 

betreft. 

Het louter gebruik van het Rijksregisternummer door de operatoren 

en hun onderaannemers met het oog op identificatie leek, conform de 

aanvaarde praktijk in de financiële sector, te kunnen worden toege-

laten. Het Rijksregisternummer, in combinatie met naam, voornaam 

en woonplaats, levert doorgaans een correctere identificatie op dan 

het identiteitskaartnummer. Wel wees de Privacycommissie er op dat 

niet elke koper van een prepaidkaart via het Rijksregisternummer dient 

te worden geïdentificeerd. Gerechtelijke overheden en inlichtingen-

en veiligheidsdiensten beschikken over de nodige machtigingen om 

toegang te krijgen tot het Rijksregister en de gegevens van een speci-

fiek persoon, indien dit in het licht van de omstandigheden (gegronde 

verdachtmaking) nodig zou zijn. 

De Privacycommissie vroeg zich bovendien af hoe de identificatie in 

de praktijk zou gebeuren. Zal in de toekomst elke supermarkt, krui-

denierszaak, elektrozaak, …, de identiteit van kopers van dergelijke 

kaarten moeten registreren? Wie zal dit doen? Hoe zal dit gebeuren? 

Welke gegevens worden opgeslagen? Hoe worden de gegevens 

bewaard en overgedragen? Wie is de verantwoordelijke voor verwer-

king? Beschikt deze over een veiligheidsconsulent? Wie houdt 

toezicht op deze gegevensverzameling? Hoe wordt voldaan aan de 

informatieplicht? Dergelijke vragen moeten worden uitgeklaard. 

Tot slot werd opgemerkt dat de ingewonnen gegevens in geen geval 

gebruikt mogen worden voor commerciële doeleinden. De veilig-

heidsdoelstelling, die de identificatieplicht rechtvaardigt, moet duide-

lijk onderscheiden worden van het louter commercieel voordeel dat 

een operator of onderaannemer zou kunnen halen uit het gebruik van 

de ingewonnen gegevens. Het leek de Privacycommissie daarom 

aangewezen dat de ingewonnen gegevens afzonderlijk zullen worden 

bewaard van de commerciële gegevens. Dit temeer om te vermijden 

dat het aankoopgedrag van kopers van prepaidkaarten, in tegenstel-

ling tot andere klanten, wordt geregistreerd, en zodoende kan leiden 

tot ongewenste profilering. 

Onder de strikte voorwaarde dat rekening wordt gehouden met 

bovenvermelde opmerkingen, verleende de Privacycommissie een 

gunstig advies.

5.2 Administratieve vereenvoudiging

5.2.1 Hergebruik van overheidsinformatie

 Advies nr. 43/2015

Heel wat overheidsdiensten beschikken over databanken met infor-

matie, al dan niet persoonsgegevens. Vaak rijst de vraag of deze 

informatie zou hergebruikt kunnen worden voor andere doeleinden 

dan de doeleinden waarvoor de informatie werd ingezameld. Tech-

nisch gezien gaat het meestal om een relatief eenvoudige handeling 

die een grote meerwaarde kan opleveren. In de praktijk is het zoeken 

naar de juiste balans waarbij overheidsdiensten zowel de wetgeving 

op het hergebruik van overheidsinformatie als de wetgeving op de 

bescherming van persoonsgegevens moet toepassen. 

De Privacycommissie verleent advies over deze problematiek.  

Een voorontwerp van wet wenst op federaal vlak het hergebruik van 

overheidsinformatie te regelen. Dit in omzetting van een Europese 

Richtlijn. Uit deze Europese Richtlijn blijkt duidelijk dat ze “dient te 

worden uitgevoerd en toegepast in volledige overeenstemming met 

de beginselen inzake de bescherming van persoonsgegevens”.  
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Hoewel het voorontwerp dit uitgangspunt onderschrijft, wordt 

bijzonder veel gewicht toegekend aan de creatie van een nieuw 

Sectoraal comité in de schoot van de Privacycommissie dat elke 

stroom van hergebruik zou moeten machtigen. 

De Privacycommissie heeft een fundamenteel bezwaar tegen de in 

het voorontwerp voorziene creatie van een nieuw sectoraal comité 

voor het hergebruik van overheidsinformatie. Zowel budgettair als 

qua efficiëntie van het toezicht heeft deze creatie een negatieve 

impact. Er zijn volgens haar reeds voldoende mechanismen aanwezig 

met betrekking tot het toezicht op het hergebruik van overheidsge-

gevens. In dit verband wijst de Privacycommissie op het bestaan van 

haar advies- en aanbevelingsbevoegdheid en het uitgangspunt van 

de verantwoordelijkheid van de diensten die zouden beslissen om 

persoonsgegevens ter beschikking te stellen van derden.

Daarenboven blijven ook bestaande Sectorale comités bevoegd om 

eventuele vragen van hergebruik van persoonsgegevens te behan-

delen binnen hun respectievelijke bevoegdheden.

5.2.2  Koppeling van persoonsgegevens uit 
2 databanken

 Aanbeveling nr. 02/2015

In haar advies spreekt de Privacycommissie zich opnieuw uit over 

de te volgen werkwijze in het geval een beperkt aantal persoons-

gegevens afkomstig van de Algemene Directie Statistiek – Statis-

tics Belgium (hierna “ADSSB”) dient te worden gekoppeld aan een 

belangrijk aantal persoonsgegevens afkomstig van de instellingen van 

sociale zekerheid voor wetenschappelijk onderzoek of beleidsonder-

steuning. 

De Privacycommissie is van oordeel dat de werkwijze aanbevolen 

in aanbeveling nr. 01/2011 van 9 februari 2011 verder kan worden 

aangehouden, mits 2 aanpassingen: 

 • de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (hierna “KSZ”) moet voor de 

koppeling optreden als een loutere verwerker van de intermediaire 

organisatie ADSSB;

 • het Statistisch Toezichtscomité moet zich uitspreken over de mede-

deling van het beperkt aantal gecodeerde gegevens afkomstig van 

de ADSSB aan de onderzoeker.

De oorspronkelijke aanbeveling duwde de KSZ eigenlijk in een rolcon-

flict: KSZ diende tegelijk de onverenigbare rol te vervullen van zowel 

verantwoordelijke voor de verwerking (voor de koppeling van de 

gegevens) als van verwerker van de ADSSB (voor diezelfde koppeling 

omdat de ADSSB dat niet zelf kon doen bij gebrek aan het vereiste 

koninklijk besluit in uitvoering van artikel 17quater van de wet van 4 

juli 1962 betreffende de openbare statistiek (hierna “WOS”)).

De eerste aanpassing heeft dus te maken met het inmiddels gewij-

zigd wettelijk en reglementair kader. Ingevolge het Koninklijk Besluit 

van 13 juni 2014, ter uitvoering van artikel 17quater WOS, kan de 

ADSSB nu inderdaad zelf handelen als intermediaire organisatie bij 

een latere verwerking van persoonsgegevens voor statistische doel-

einden. Dit maakt ook dat de KSZ voor deze koppeling nu zonder 

meer kan optreden als een loutere verwerker voor de intermediaire 

organisatie ADSSB.

In de oorspronkelijke aanbeveling was de Privacycommissie van 

oordeel dat, vermits het Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid 

en van de Gezondheid reeds bevoegd is voor de mededeling van het 

merendeel van de persoonsgegevens, het niet aangewezen lijkt dat 

ook het Statistisch Toezichtscomité, dat eveneens is opgericht in de 

schoot van de Privacycommissie, zich nog dient uit te spreken over 

de mededeling aan de onderzoekers van het beperkt aantal geco-

deerde gegevens afkomstig van de ADSSB.

Niettegenstaande de Privacycommissie nog steeds overtuigd is dat 

in deze kwestie de belangrijkste waarborg erin bestaat dat de onder-

zoeker de verkregen gegevens redelijkerwijs niet tot de betrokken  

personen kan herleiden en niettegenstaande het oorspronkelijk 

standpunt was ingegeven vanuit een bekommernis van administra-

tieve vereenvoudiging voor de onderzoeker, moet de mededeling van 

het beperkt aantal gecodeerde gegevens afkomstig van de ADSSB 

aan de onderzoeker eveneens worden gemachtigd door het Statis-

tisch Toezichtscomité.

5.2.3 Zesde Staatshervorming

 Aanbeveling nr. 03/2015

De Zesde Staatshervorming heeft geleid tot tal van bevoegdheids-

overdrachten van het federale niveau naar de deelstaten met als 

gevolg wijzigingen inzake toegang tot gegevensbestanden en soms 

zelfs een volledige overdracht van databanken.

De essentiële vraag hierbij is: in welke mate kunnen de bestaande 

machtigingen al dan niet van toepassing blijven na de bevoegdheids-

overdracht en in hoeverre kan de nieuw bevoegde instantie al dan niet 

van diezelfde machtiging gebruik maken? 

De Privacycommissie besliste in haar aanbeveling dat volgende vuist-

regels dienen in acht te worden genomen:

1.  De Privacycommissie aanvaardt dat toepassing wordt gemaakt 

van het principe van rechtsopvolging. Hierbij is het van belang 

dat in de aanvraag wordt gepreciseerd welke instantie de 

bevoegdheid overneemt, voor welke doeleinden en welke bevei-

ligingsmaatregelen werden genomen.
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2.  Een bevoegdheidsoverdracht impliceert dat een instantie 

bevoegd wordt waarvan het geboden beveiligingsniveau onge-

kend is. Dit aspect moet dan ook steeds aan beoordeling van het 

bevoegde Sectoraal comité worden onderworpen.

3.  Een algemene machtiging is enkel mogelijk indien de bevoegd-

heidsoverdracht betrekking heeft op precies dezelfde doeleinden 

en dus louter en alleen de instantie die bevoegd wordt, wijzigt. 

Hier is een rol weggelegd voor de regionale dienstenintegratoren 

die het sectoraal comité een overzicht hiervan bezorgt. Voor de 

desbetreffende instanties zou het dan volstaan zich aan te sluiten 

bij de algemene machtiging op welk ogenblik een controle van 

het beveiligingsniveau plaatsvindt.

4.  Een individuele machtiging is daarentegen nodig bij wijziging 

van doeleinden, omdat op dat ogenblik ook de proportionali-

teit van de gegevensverwerking moet worden beoordeeld door 

het bevoegde comité. Hier dient het initiatief uit te gaan van de 

regionale administratie zelf. In de aanbeveling wordt aangegeven 

welke informatie dient te worden bezorgd aan het bevoegde 

Sectoraal comité.

5.  Verder wordt het belang van de tussenkomst van de regionale 

dienstenintegratoren benadrukt die het best geplaatst zijn om 

te waken over eenzelfde gewaarborgd niveau van beveiliging 

binnen de regionale administraties. In geval van overdracht van 

een volledig gegevensbestand waarvoor de ontvanger nog niet 

precies is bepaald, moet worden voorzien dat dat bestand tijdelijk 

bij de regionale dienstenintegrator kan worden ondergebracht.

6.  Zodra de bevoegdheidsoverdracht een feit is en er gegevens-

stromen moeten plaatsvinden tussen de deelstaten, besluit de 

aanbeveling dat daarvoor machtigingen nodig zijn van de regio-

nale comités.

De aanbeveling richt zich tot zowel de Sectorale comités, de regionale 

dienstenintegratoren en de regionale administraties met de bedoeling 

een coherente benadering en transparantie te verzekeren.

5.3 Financiën en fiscaliteit

5.3.1  Verbruiksgegevens van nutsbedrijven en 
distributiebeheerders

 Advies nr. 24/2015

Dit advies focust op een ontwerp van wet die tot doel heeft om ener-

giegegevens van particulieren systematisch door te zenden naar 

de Kruispuntbank van de sociale zekerheid (hierna “KSZ”), om een 

selectie van deze informatie door te geven aan de sociale inspectie: 

de zogenaamde “push” doorgifte van energiegegevens van particu-

lieren. Deze maatregel kadert in de opzet van het regeerakkoord van 

9 oktober 2014 om de strijd tegen de sociale fraude te versterken met 

behulp van data mining en de kruising van gegevens. 

Hoewel deze problematiek niet nieuw is (de Privacycommissie sprak 

zich reeds in haar advies nr. 06/2012 uit over een doorgifte van ener-

giegegevens vermeld in het voorontwerp van de Programmawet (I) 

van 29 maart 2012), vermeldt het nieuwe ontwerp van wet een door-

gifte van energiegegevens van particulieren op een veel grotere schaal 

dan voorheen. In plaats van informatie over individuele gevallen mee 

te delen waarbij op voorhand vermoedens van fraude bestaan, ligt 

nu de focus op de doorgifte van een groot volume van gegevens die 

beantwoorden aan bepaalde criteria.

De aanvrager wenst te werken met correlaties tussen sociale gege-

vens enerzijds en lage of hoge waarden voor energie- of watergege-

vens anderzijds. Hij benadrukt in zijn aanvraag dat het slechts zou 

gaan om een “eerste indicator” of om een “fraudeknipperlicht” voor 

onder meer leegstandsfraude. De Privacycommissie wijst er in haar 

advies op dat het werken met selectiecriteria als  “fraudeknipperlicht” 

of “eerste indicator” in feite neerkomt op het profileren van bepaalde 

groepen natuurlijke personen. Dit is het plaatsen van personen in een 

populatie met een hogere kans op fraude binnen de globale popula-

ties van water- en energiegebruikers en uitkeringsgerechtigden (werk-

lozen, invaliditeit, ...).

De Privacycommissie benadrukt daarom dat een verbruik nooit a 

priori een beslissend element ten laste kan zijn in een controledossier 

en er dus, steunend op artikel 12bis van de Privacywet, ook geen 

sprake kan zijn van geautomatiseerde beslissingen op die basis.

Verder adviseert de Privacycommissie dat de wetgever duidelijk moet 

vermelden dat de sociale inspecties met een goede mix van propor-

tionele en relevante (en dus ook flexibele) afwijkingscriteria moeten 

werken. Deze afwijkingscriteria moeten periodiek variëren en aldus 

ervoor zorgen dat de door de KSZ periodiek aan te leveren gegevens 

steeds beperkt, maar tegelijk ook relevant blijven om fraudetypolo-

gieën op te sporen.

De Privacycommissie vraagt verder, wegens de schaalgrootte van 

deze gegevensdoorgifte, ook bijkomende waarborgen zoals onder 

andere een motivering van de noodzaak om van een “push” naar een 

“pull” systeem over te stappen, een trainingsmechanisme waarbij 

vals positieve en vals negatieve resultaten op termijn zullen moeten 

worden geminimaliseerd (zogenaamd “trainen” van het model) en een 

machtiging van deze gegevensstromen door het Sectoraal comité 

van de sociale zekerheid en van de gezondheid met als doel de 

proportionaliteit van de gebruikte afwijkingswaardes te bewaken.

De Privacycommissie verleent in dit adviesdossier een gunstig advies 

mits in de gewijzigde versie van het ontwerp van wet strikt wordt 

voldaan aan deze voorwaarden.
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5.3.2  Klacht over het meedelen van informatie 
over mandaten van personen bij failliete 
organisaties

 Advies nr. 19/2015

Een handelsinformatiekantoor heeft een rapport opgesteld voor een 

klant over een vennootschap waarin 2 personen actief een mandaat 

bekleden als bestuurder. In dit rapport staat geschreven dat deze 

personen vroeger mandaten hebben bekleed in andere reeds failliete 

organisaties. De Privacycommissie heeft hierover advies uitgebracht. 

In haar advies spreekt de Privacycommissie zich enerzijds uit over de 

vraag of het volgens de Privacywet toegestaan en relevant is infor-

matie over eerdere bestuursmandaten in naderhand failliet verklaarde 

organisaties te verwerken en mee te delen aan potentiële handels-

partners. Anderzijds spreekt ze zich uit over tot hoever men terug 

in de tijd mag gaan wanneer men zulke informatie wil verwerken en 

meedelen. 

Het standpunt van de Privacycommissie is dat de actie van het 

handelsinformatiekantoor toegelaten is op voorwaarde dat het 

handelsinformatiekantoor de rechten van de betrokken personen, 

zoals beschreven in de Privacywet, respecteert. Zo moet het handels-

informatiekantoor de betrokkenen informeren en moet zij ervoor 

zorgen dat er geen onjuiste, ontoereikende of bewust negatieve infor-

matie wordt meegedeeld over de betrokkenen in zijn of haar handels-

informatierapport.

De Privacycommissie stelt daarom dat de band tussen de voorma-

lige mandaten in vennootschappen, en het latere faillissement van 

die vennootschappen moet worden verduidelijkt door inlichtingen te 

verstrekken, zoals:

 • de functie van de betrokkene;

 • de datum van faillissement;

 • de datum van uitdiensttreding van de betrokkenen;

 • …

Aan de hand van deze inlichtingen zullen de gebruikers van het 

handelsrapport kunnen vaststellen dat het ontslag van betrokkenen 

bijvoorbeeld dateert van vóór het faillissement.

Omdat ook relatief oude informatie mede bepalend kan zijn voor het 

al dan niet aangaan van handelsrelaties, stelt de Privacycommissie 

dat de verwerking van dergelijke informatie gedurende een langere 

periode dus relevant kan zijn. Dit betekent evenwel niet dat dergelijke 

informatie onbeperkt in de tijd mag worden bewaard. Van zodra zij 

haar relevantie verliest moet zij gewist worden. Dit impliceert dat een 

handelsinformatiekantoor in de praktijk periodiek zal moeten nagaan 

of de ouderdom van de gegevens op een gegeven moment toch niet 

de relevantie ervan in de weg staat.

5.3.3 FATCA

 Advies nr. 28/2015

De Privacycommissie bracht advies uit over het wetsontwerp tot 

regeling van de mededeling van inlichtingen betreffende financiële 

rekeningen, door de Belgische financiële instellingen en de Federale 

Overheidsdienst Financiën, in het kader van een automatische uitwis-

seling van inlichtingen op internationaal niveau en voor belastingdoel-

einden. 

Dit advies vormde een vervolg op het advies nr. 61/2014 dat gunstig 

was mits eerbiediging van strikte voorwaarden:

 • dat het wetsontwerp moet preciseren voor welke belastingdoel-

einden informatie kan worden uitgewisseld en na uitwisseling kan 

worden gebruikt, rekening houdend met de niet-toepasselijkheid 

van het Verdrag van 1988 bij het verder voeren van strafonderzoeken 

inzake fiscale fraude die werden ingesteld op grond van onder het 

Verdrag tussen belastingadministraties uitgewisselde informatie;

 • dat het laatste deel van artikel 18, § 3, eerste streepje van het wets-

ontwerp moet worden geschrapt;

 • dat het wetsontwerp de inwerkingtreding van de wet afhankelijk 

moet stellen van de voorwaarde dat hetzij de rapporterende instel-

lingen en bevoegde belastingautoriteiten van andere rechtsgebieden 

die geen lidstaat van de Europese Unie zijn en geen passend niveau 

van gegevensbescherming bieden de Belgische belastingplich-

tigen afdoende zouden informeren, hetzij de Federale Overheids-

dienst Financiën de Belgische belastingplichtigen zou informeren 

bij ontvangst van op hen betrekking hebbende informatie vanwege 

belastingadministraties uit bedoelde rechtsgebieden.

Daarenboven wees de Privacycommissie eveneens op de nood-

zaak om een voorafgaande machtigingsaanvraag in te dienen bij het 

Sectoraal comité voor de Federale Overheid voor een automatische 

uitwisseling van persoonsgegevens door de Federale Overheids-

dienst Financiën met derden. 

Tot slot formuleerde zij ook voorbehoud met betrekking tot de weder-

kerigheid van de door het ontwerp beoogde uitwisselingen. Een 

aspect dat scheen te ontbreken deed namelijk de indruk ontstaan 

dat deze uitwisselingen enkel buitenlandse belangen dienden en dus 

in tegenspraak waren met de artikelen 21 en 22 van de Privacywet 

in het geval waarin het rechtsgebied dat van België fiscale gegevens 

ontvangt geen passend beschermingsniveau biedt.

De Privacycommissie stelde in haar advies vast dat de wetgever reke-

ning had gehouden met de opmerkingen die werden geformuleerd in 

het advies nr. 61/2014. De doeleinden werden inderdaad verduidelijkt 

in het nieuwe artikel 17, § 1 en § 2 waaruit duidelijk blijkt dat de 

wetgever andere dan louter fiscale doeleinden wil nastreven aange-

zien de inlichtingen die meegedeeld worden door een aan rappor-

tering onderworpen rechtsgebied, kunnen dienen in het raam van 
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een strafrechtelijke procedure.  Dit voor zover de betrokken rechts-

gebieden hiermee op wederkerige wijze hebben ingestemd en de 

meegedeelde inlichtingen bijdragen tot het opstarten van een straf-

rechtelijke procedure inzake fiscale fraude.

Betreffende de naleving van artikel 9, § 2 van de Privacywet, bepaalt 

het wetsontwerp dat de financiële instellingen en administraties van 

buitenlandse rechtsgebieden de Belgische ingezetenen dienen te 

informeren. Indien deze kennisgeving aan Belgische ingezetenen niet 

gebeurt zal de toepassing van de wet ten opzichte van het bedoelde 

buitenlands rechtsgebied worden geschorst.

De Privacycommissie is verheugd over de doorgevoerde wijziging 

maar onderstreept dat een loutere opschorting van de wet niet zal 

volstaan om te beantwoorden aan de verwachtingen die zij formu-

leerde in haar advies.

Gelet op wat voorafgaat alsook op de andere wijzigingen die de 

wetgever heeft doorgevoerd in het wetsontwerp dat aan de Priva-

cyommissie werd voorgelegd, werd het gunstig advies uitgebracht 

onder voorbehoud dat de Privacycommissie zich in de toekomst 

meer in detail zou mogen uitspreken over de latere uitvoering van het 

wetsontwerp door de Federale overheidsdienst Financiën, de finan-

ciële instellingen en Belgische verzekeraars, alsook over de inhoud 

van de intergouvernementele overeenkomsten die haar niet voor 

advies werden voorgelegd.

5.4  Informatie en 
communicatietechnologie

5.4.1 Facebook

 Aanbeveling nr. 04/2015

Vragen over de gewijzigde algemene voorwaarden

Het sociaal netwerk Facebook riep altijd al veel vragen op over de 

privacy omdat die twee intrinsiek bij elkaar horen. Hoewel dit commu-

nicatieplatform een zeker wantrouwen opwekt bij zijn tegenstanders 

en zelfs bij sommige van zijn gebruikers, werkt dit platform bovenal op 

basis van een vertrouwensrelatie die het aangaat met zijn leden, die 

in de eerste plaats worden verzocht om de - niet altijd even duidelijke 

- gebruiksvoorwaarden van dit netwerk te lezen. Ook de relaties die 

Facebook onderhoudt met bepaalde handelspartners zijn niet altijd 

de meest transparante en roepen bij de gebruikers veel vragen en 

bekommernissen op en zeker nog meer over sommige - meestal nog 

onbekendere - bepalingen van de algemene voorwaarden van deze 

sociale netwerkgigant die het volgende bepalen: “Voor inhoud waar-

voor intellectuele eigendomsrechten gelden, zoals foto’s en video’s 

(IE-inhoud), geef je ons specifiek de volgende toestemming met 

inachtneming van je privacy- en toepassingsinstellingen: 

Je verleent ons een niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, 

royaltyvrije en wereldwijde licentie voor het gebruik van IE-inhoud die 

je op of in verband met Facebook plaatst (IE-licentie).  Deze IE-licentie 

eindigt wanneer je jouw IE-inhoud of je account verwijdert, tenzij je 

jouw inhoud hebt gedeeld met anderen en zij de inhoud niet hebben 

verwijderd.” en verder “Wanneer je inhoud of informatie publiceert 

met de instelling Openbaar, betekent dit dat je iedereen, inclusief 

mensen buiten Facebook, toestemming geeft om die informatie te 

bekijken en te gebruiken en deze aan jou te koppelen (d.w.z. je naam 

en profielfoto)”.

Na tal van vragen om informatie te hebben ontvangen en nadat de 

algemene gebruiksvoorwaarden van Facebook werden gewijzigd, 

wenste de Privacycommissie nadere uitleg van de Facebookgroep 

(Facebook Inc., Facebook, Ireland Limited en SPRL Facebook 

Belgium) en richtte zich daartoe tot deze laatste. Omdat de situ-

atie betrekking had op de niet-gebruikers, waren de vragen vooral 

gericht op een betere kennis van de werking van de Facebookgroep 

tussen zijn verschillende entiteiten, een beter begrip van de verrichte 

gegevensverwerkingen en van de mogelijk bestaande relaties met 

handelspartners, zodat mettertijd de mogelijke ontdekte knelpunten 

in hun algemene gebruiksvoorwaarden ten opzichte van de priva-

cywet zouden kunnen worden uitgelicht.

De Privacycommissie botste evenwel heel snel op een terughou-

dende Facebookgroep die niet happig was om duidelijke antwoorden 

op de vragen te geven. Die terughoudendheid was grotendeels te 

wijten aan het feit dat Facebook de bevoegdheid van de Privacy-

commissie in twijfel trok, en evenzo ook de toepasbaarheid van de 

Belgische wet. Volgens de Facebookgroep is de enige tussenpersoon 

en verantwoordelijke voor de verwerking voor de gebruikers van de 

Europese Unie, Facebook Ierland en dus zijn de enige bevoegde nati-

onale gegevenschermingsautoriteit en de toepasselijke wetgeving de 

Ierse controleautoriteit en de Ierse privacywetgeving.

Naar aanleiding van deze impasse hadden de Privacycommissie en 

Facebook de wens elkaar te ontmoeten. Die ontmoeting was voor 

beide partijen ook de gelegenheid voor een gesprek rond het onder-

zoeksrapport “From social media service to advertising network – A 

critical analysis of Facebook’s Revised Policies and Terms” van de 

universitaire onderzoeksgroep KULeuven/VUB (zie www.law.kuleuven.

be/icri/en/news/item/icri-cir-advises-belgian-privacy-commission-in-

facebook-investigation). De Privacycommissie verzocht deze onder-

zoeksgroep immers om een diepgaand onderzoek te doen naar de 

wijze waarop Facebook enerzijds omgaat met de persoonsgegevens 

van haar leden, en hoe zij anderzijds omgaat met de gegevens van de 

burgers die Facebook niet gebruiken of die er uitdrukkelijk afstand van 

hebben genomen. De resultaten van dit onderzoek zijn onthutsend. 

Facebook neemt een loopje met de Europese en Belgische privacy-

wetgeving en dit op verschillende vlakken. Over de 10 hoofdstukken 

van het rapport worden even zoveel pijnpunten blootgelegd. 
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Omdat de impasse in dit dossier door de terughoudende antwoorden, 

van Facebook aanhoudende aanhield, verzocht de Voorzitter van de 

Privacycommissie hen om in het kader van een aanbevelingsproce-

dure gehoord te worden door de Privacycommissie.

Hoorzitting Privacycommissie met Facebook met in het vooruit-

zicht de uitvaardiging van een aanbeveling

Facebook werd gehoord op de zitting van de Privacycommissie 

van 29 april 2015. Ter voorbereiding van deze zitting werd aan de 

Commissieleden en aan Facebook een voorlopig onderzoeksrapport 

bezorgd dat werd opgesteld door het secretariaat van de Privacy-

commissie. 

Tijdens de zitting werden de vertegenwoordigers van Facebook 

hieromtrent gehoord, en konden zij hun bevindingen meedelen over 

het rapport van de KULeuven/VUB. Er werd tevens een presentatie 

gehouden door de onderzoekers van de KULeuven/VUB aangaande 

hun bevindingen inzake social plug-ins.

De Privacycommissie heeft vastgesteld dat Facebook de persoons-

gegevens “verwerkt” van zowel haar leden, gebruikers, als elke 

internetgebruiker (en dus ook niet-gebruikers van Facebook) die in 

contact komt met producten en diensten van Facebook, zoals de 

“vind ik leuk-knop” op tal van websites. Facebook doet dit heime-

lijk: er wordt géén toestemming gevraagd voor die “tracking” en het 

gebruik van “cookies”. Er worden geen gerichte inlichtingen gegeven. 

De beschikbare informatie is vaag en laat eigenlijk ongeveer alles toe. 

Meer informatie over de tracking via social plug-ins is te vinden in 

hoofdstuk 8 (p. 52-62) van het hierboven vermelde rapport en 

in het technische rapport in bijlage 1 ervan “Facebook tracking 

through social plug-ins” (raadpleegbaar via https://securehomes.

esat.kuleuven.be/~gacar/fb_tracking/fb_plugins.pdf). De technische 

bevindingen werden ook samengevat op een aparte webpagina (in de 

vorm van “Frequently Asked Questions”: https://securehomes.esat.

kuleuven.be/~gacar/fb_tracking/). 

Op grond van de informatie die werd verkregen tijdens deze hoorzit-

ting, zette de Privacycommissie zich aan het werk om een aanbeve-

ling uit te werken.

Aanbeveling van 13 mei 2015

In deze aanbeveling wordt in eerste instantie vastgesteld dat de 

Belgische Privacycommissie bevoegd is en het Belgisch recht ook 

op Facebook van toepassing is. Eenvoudig omdat elke nationale 

toezichthouder ertoe verplicht is voor haar inwoners privacybescher-

mend op te treden. En het Belgisch recht geldt omdat de Facebook-

groep ook een daadwerkelijke vestiging heeft in België, met name in 

Brussel.

In de aanbeveling is alle aandacht gegaan naar het achtste hoofdstuk 

van het EMSOC/SPION rapport “tracking through social plug-ins”. Dit 

treft immers niet alleen de Facebookgebruikers, maar eigenlijk ook 

quasi alle internetgebruikers van België en Europa.

De aanbeveling van de Privacycommissie richt zich tot de drie 

betrokken doelgroepen. In de eerste plaats uiteraard tot Facebook 

zelf. In haar aanbeveling stelt de Privacycommissie onder meer 

dat de Belgische privacywetgeving van toepassing is en dat de 

Privacycommissie rechtsmacht heeft om rechtshandhavend op te 

treden tegen de registratie door Facebook van het surfgedrag van 

internetgebruikers uit België, en dat de registratie door Facebook van 

het surfgedrag van niet-Facebookgebruikers uit België (net zoals dat 

van Facebookgebruikers overigens) een schending uitmaakt van de 

Privacywet en van artikel 129 van de Wet van 13 juni 2005 betreffende 

de elektronische communicatie (WEC). Zij is het aldus niet eens met 

Facebook, die beweert dat niet de Belgische maar de Ierse privacy-

wetgeving van toepassing zou zijn, dat niet de Belgische maar enkel 

de Ierse Privacycommissie bevoegd zou zijn, en dat haar registratie 

van het surfgedrag van niet-Facebookgebruikers wél zou voldoen aan 

de wettelijke vereisten. Met betrekking tot niet-Facebookgebruikers 

beval de Privacycommissie dan ook onder meer aan dat “Facebook 

dient af te zien van het systematisch plaatsen van langdurige en uniek 

identificerende cookies bij niet-gebruikers van Facebook”.

De aanbeveling richt zich eveneens tot uitbaters van websites die 

gebruik maken van de door Facebook aangeboden social plug-ins 

(zoals de “vind ik leuk-knop”). Zij worden onder andere aanbevolen 

gebruik te maken van een instrument als “Social Share Privacy”, een 

soort twee-klik oplossing voor social plug-ins om op een geldige 

manier toestemming voor het plaatsen van cookies en andere meta-

bestanden te verkrijgen van de bezoeker van de website. 

Tot slot richt de aanbeveling zich ook tot internetgebruikers die zich 

willen beschermen tegen tracking. Zij worden geadviseerd gebruik te 

maken van browser add-ons die tracking blokkeren of de incognito-

modus van hun browser te gebruiken.

Ingebrekestelling

Bij aangetekende brief en e-mail van 18 mei 2015 heeft de Priva-

cycommissie vervolgens de Facebookgroep in gebreke gesteld voor 

hun schendingen van de Privacywet en artikel 129 van de Wet betref-

fende elektronische communicatie, en maande zij hen aan om uiterlijk 

op 27 mei 2015 te laten weten of zij die schendingen wilden stop-

zetten. Hun raadsman ging echter niet in op de deze vraag. Er moet 

dan ook van uit worden gegaan dat Facebook deze schendingen niet 

vrijwillig zal stopzetten, zodat de Voorzitter van de Privacycommissie 

zich genoodzaakt zag de stopzetting in rechte af te dwingen.

Dagvaarding in kortgeding

Op 10 juni 2015 werd vervolgens tot dagvaarding in kortgeding van 

de Facebookgroep overgegaan, met als doel dat de Facebookgroep 

bij wijze van voorlopige maatregel veroordeeld wordt tot de onmid-

dellijke stopzetting van de door de Privacycommissie aangehaalde 
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inbreuken, met name het volgen door Facebook van het surfgedrag 

van inwoners van België die geen Facebooklid zijn door middel van 

social plug-ins en cookies, op straffe van een dwangsom van 250.000 

EUR per dag waarop een inbreuk begaan wordt vanaf de datum van 

de tussen te komen beschikking.

Deze zaak werd voor pleidooien vastgesteld op 21 september 2015.

Vonnis in kortgeding 

Bij vonnis van 9 november 2015 heeft de Voorzitter van de Rechtbank 

van Eerste Aanleg te Brussel, zetelend in kortgeding, Facebook 

Inc., Facebook Ireland Limited en Facebook Belgium BVBA veroor-

deeld 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.

Kort samengevat oordeelt de Rechtbank als volgt:

Het Belgische privacyrecht is van toepassing en de Belgische 

rechter is bevoegd

Ten eerste stelt de Rechtbank dat het Belgische privacyrecht van 

toepassing is en dat de Belgische rechtbanken bevoegd zijn. Face-

book had geargumenteerd dat het enkel het Ierse privacyrecht moet 

naleven en dat enkel de Ierse rechtbanken bevoegd zijn. De Recht-

bank is het daar echter niet mee eens en verwijst daarbij naar het 

arrest  van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen 

dat werd uitgesproken in de zaak C -131/12 (Google Spain SL en 

Googl Inc  tegen Agencia Española de Protección de Datos et Mario 

Costeja González), dat stelde dat het nationale privacyrecht van een 

EU-lidstaat van toepassing is als de activiteiten van een lokale vesti-

ging in die lidstaat onlosmakelijk verbonden zijn met de activiteiten van 

de verantwoordelijke voor de verwerking. De Rechtbank stelt dat dit 

hier het geval is, omdat in België de vennootschap Facebook Belgium 

BVBA bestaat en deze lokale vennootschap lobbywerk verricht voor 

de Facebookgroep en betrokken is in de marketing en verkoop van 

advertentieruimte van de Facebookdienst.

De Rechtbank stelt daarbij dat het irrelevant is of de verantwoordelijke 

voor de verwerking nu Facebook Inc. of Facebook Ireland Limited is, 

aangezien ook Facebook Ireland Limited deel uitmaakt van het Face-

bookconcern. De Rechtbank wijst er ook op dat het irrelevant is dat 

Facebook Belgium BVBA niet zelf persoonsgegevens zou verwerken 

of niet zelf contracten met adverteerders zou sluiten.

Schending van de Belgische privacywetgeving

De Rechtbank oordeelt vervolgens dat het feit dat Facebook van 

miljoenen inwoners van België die beslist hebben om geen lid te 

worden van Facebooks’ sociaal netwerk, gegevens over hun surfge-

drag inzamelt, een “manifeste” schending van het Belgische privacy-

recht is, en dit ongeacht wat Facebook met die gegevens doet na de 

inzameling ervan.

De Rechtbank wijst er onder andere op dat Facebook geen enkele 

wettelijke verantwoording kan inroepen voor het verwerken van 

persoonsgegevens van mensen die geen Facebookaccount hebben 

via cookies en social plug-ins, omdat:

 • Facebook geen toestemming daarvoor verkregen heeft;

 • Facebook zich niet kan beroepen op een overeenkomst met mensen 

die geen Facebookaccount hebben;

 • Facebook zich niet kan beroepen op een wettelijke verplichting;

 • het fundamenteel recht op privacy van mensen die geen 

Facebookaccount hebben, zwaarder doorweegt dan het veilig-

heidsbelang van Facebook.

Bovendien meent de Rechtbank dat Facebooks’ verwerking van 

persoonsgegevens van mensen die geen Facebookaccount hebben, 

ook niet eerlijk en rechtmatig is, omdat hun persoonsgegevens reeds 

verwerkt worden vooraleer zij zich volledig hebben kunnen informeren 

over de diensten van Facebook en zelfs zonder dat zij van die dien-

sten gebruik wensen te maken.

Wat betreft het door Facebook ingeroepen veiligheidsargument, vindt 

de Rechtbank het weinig geloofwaardig dat het opvragen van het 

datr-cookie telkens wanneer een social plug-in op een website laadt, 

noodzakelijk zou zijn voor de veiligheid van de Facebookdiensten. De 

Rechtbank stelt dat “ Zelfs een persoon die totaal onbekend is met 

de digitale techniek begrijpt dat de stelselmatige inzameling van het 

datr-cookie op zich ontoereikend is om de aanvallen waar Facebook 

van spreekt tegen te gaan omdat criminelen het plaatsen van deze 

cookie zeer eenvoudig kunnen omzeilen met software die het plaatsen 

van cookies blokkeert”. Bovendien vindt de Rechtbank dat er minder 

intrusieve methodes bestaan om de beoogde beveiliging te realiseren, 

zodat Facebooks’ verwerking van persoonsgegevens van mensen die 

geen Facebookaccount hebben, disproportioneel is.

Reactie van Facebook op zijn veroordeling 

Na de veroordeling van Facebook hadden Facebook en de Privacy-

commissie een vergadering waarop het bedrijf toelichtte hoe ze van 

plan was zich te conformeren aan het vonnis. 

Facebook besliste om, ingevolge het vonnis, geen datr-cookie meer 

te plaatsen op de browsers van de Belgen die geen gebruikers zijn 

van Facebook, maar tegelijkertijd, en vertrekkende van het idee dat 

de datr-cookie een essentieel element van de beveiliging van zijn 

sociaal netwerk vormt, om de toegang tot het sociaal netwerk voor 

deze niet-gebruikers te blokkeren. Dit komt er in de praktijk op neer 

dat Belgen die geen lid zijn van Facebook de tot dusver “openbare” 

Facebookpagina’s niet langer zullen kunnen raadplegen.
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Er moet hier worden benadrukt dat Facebook door de manier waarop 

deze het vonnis implementeert, gekozen heeft voor een oplossing die 

vooral voor de internetgebruiker erg nadelig is. 

5.4.2 Cookies

 Aanbeveling nr. 01/2015

Op 4 februari publiceerde de Privacycommissie haar aanbeveling uit 

eigen beweging over het gebruik van cookies.

De Privacycommissie ontvangt al geruime tijd een groeiend aantal 

vragen van websiteontwikkelaars en internetgebruikers over het 

gebruik van cookies. Zij stelde eveneens vast dat cookiefuncties 

steeds vaker door technische varianten worden gerealiseerd. Ook 

zijn er nieuwe aanwendingen opgedoken, die niet allen wettelijk zijn, 

waarmee de privacy van de internetgebruiker kan worden aangetast. 

De Privacycommissie buigt zich over de toepasselijke regels bij het 

gebruik van cookies en andere metabestanden, met name over de 

voorwaarden met betrekking tot de rechtmatigheid van de verwer-

kingen al naargelang de verschillende aanwendingen of de doel-

einden. Zij formuleert voor de verschillende betrokken actoren een 

reeks concrete aanbevelingen.

Met haar aanbeveling wil de Privacycommissie een antwoord bieden 

op verschillende, concrete vragen van juristen, technici en website-

ontwikkelaars, meer bepaald over informatieverstrekking en direct 

marketingpraktijken. Zij wil hiermee de websiteontwikkelaars en 

adverteerders helpen om misbruiken te voorkomen die de privacy 

aantasten.

De aanbeveling bestaat uit een synthese van de problematiek en een 

gedetailleerde analyse in de bijlage, bestaande uit 3 dossiers:

I. Definities, context en algemene beschouwingen

II. Het juridisch kader met een reeks aanbevelingen

III. De praktische en technische overwegingen

Vooraleer de Privacycommissie haar aanbeveling uit eigen beweging 

over een dergelijk breed en volop evoluerend onderwerp uitbracht, 

vroeg zij over haar initieel ontwerp van aanbeveling om advies en 

suggesties van de diverse betrokken gemeenschappen: de inter-

netgebruikers, de ontwikkelaars van software voor inhoudbeheer op 

websites, de adverteerders en andere professionele gebruikers van 

cookies en alle andere betrokken personengroepen. Deze raadple-

ging werd afgesloten op 31 juli 2014. De definitieve tekst houdt reke-

ning met de verschillende opmerkingen.

Om de informatie toegankelijker te maken, is de Privacycommissie 

van plan om naast de eigenlijke aanbeveling geleidelijk aan bijko-

mende informatie te publiceren.

5.4.3 Big data

De Privacycommissie stelde vast dat in 2014 en 2015 nog meer dan 

in de afgelopen jaren werd verwezen naar zogenaamde “big data” 

projecten in de publieke en de private sector. Ook is steeds meer 

sprake van analoge termen zoals “data mining”, “datawarehouse”, 

“profiling” waarbij het voor de betrokkenen niet steeds duidelijk is wat 

precies wordt bedoeld. Vaak gaat het hierbij om zeer vage “contai-

nerbegrippen” die de meest uiteenlopende verwerkingen kunnen 

omvatten.

Een vaak voorkomend misverstand hierbij is dat men soms van 

oordeel is dat de gegevens niet (meer) moeten worden beschermd 

omdat de gegevens worden gecodeerd, van een pseudoniem worden 

voorzien, “geanonimiseerd” of gebruikt  worden “voor statistische 

doeleinden”. De Privacycommissie en de Werkgroep 29 benadrukten 

herhaaldelijk dat gebruik van deze technieken in de praktijk bijna 

nooit betekent dat deze gegevens niet meer onderworpen zijn aan 

het toepassingsgebied van de Privacywet. Dit komt omdat het vaak 

mogelijk is om, na gebruik van analysetechnieken op “big data”, 

concrete natuurlijke personen te identificeren, ook zonder dat men de 

naam van deze personen kent.

De Privacycommissie krijgt dan ook meer en meer de vraag hoe 

een evenwicht kan worden gevonden tussen de bescherming van 

persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer enerzijds en het 

gebruik van deze technieken anderzijds voor legitieme doeleinden 

zoals bijvoorbeeld voor een efficiënte bestrijding van de fiscale of 

sociale fraude.

Hoewel de Privacycommissie nog geen globale opinie heeft aange-

nomen over deze problematiek, duiken deze termen wel steeds meer 

en meer op in concrete adviezen van de Privacycommissie of in 

machtigingen van sectorale comités.

Zo verleenden de Privacycommissie (advies nr. 11/2012) en het 

Sectoraal comité voor de Federale Overheid (beraadslaging nr. 

08/2015) reeds standpunten over de datawarehouse van de Federale 

Overheidsdienst Financiën, voorzien door artikel 5 van de wet van 3 

augustus 2012 houdende bepalingen betreffende de verwerking van 

persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in 

het kader van zijn opdrachten. 

Verder kregen een aantal “big data” projecten in de telecommunicatie-

sector de aandacht van zowel de Privacycommissie als het Belgisch 

Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (hierna “BIPT”). Het 

BIPT stelde eind 2014 vast dat geen enkele verwerking van persoons-

gegevens aan de hand van de geolokatiedata van gebruikers voldeed 

aan de bijzondere privacybeschermende (transparantie) bepalingen in 

de Wet Elektronische Communicatie. 
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In de private sector verwees de Privacycommissie in haar Facebook-

aanbeveling ook naar het gebruik van profielen voor reclamedoel-

einden zonder dat daarbij de voorwaarden voor rechtsgeldige 

toestemming aanwezig waren.

Omdat de discussie over hoe de actuele beginselen (transparantie, 

toegang, verbetering, …) en toekomstige principes (privacyeffect-

beoordeling, accountability, …) op “big data” zullen moeten worden 

toegepast pas de afgelopen jaren is opgestart op internationaal vlak 

en de Privacycommissie nog geen algemene opinie heeft aange-

nomen over deze problematiek, zal er in de nabije toekomst aandacht 

moeten gaan naar de creatie van een kader voor een aangepaste 

bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer 

bij big data-projecten.

5.5 Beeldverwerking

5.5.1  Drones

 Advies nr. 32/2015

De Privacycommissie blijft geregeld vragen ontvangen over het 

gebruik van drones. Zeker nu het privé- en commercieel gebruik van 

drones wettelijk werd omkaderd zijn de bezorgdheden alleen maar 

toegenomen. Zowel burgers als politiediensten, die zich met een 

drone geconfronteerd weten, stellen zich vragen bij het toepasselijk 

wettelijk kader, de mogelijkheden en de beperkingen hierop. Om aan 

de vele vragen tegemoet te komen werd over drones een speciale 

FAQ pagina toegevoegd op de Privacycommissie website, zie 

www.privacycommission.be/nl/faq-page/7340. 

De bezorgdheden op privacyvlak betreffen vooral de vraag of de 

drones wel of niet met (werkende) camera’s zijn uitgerust en wie 

desgevallend de eigenaar/bestuurder is van de drone. Vragen die op 

het eerste zicht vaak niet met zekerheid beantwoord kunnen worden.

De Privacycommissie beaamt dat deze nieuwe technologie prakti-

sche vragen oproept omtrent de toepasbaarheid van de abstracte 

en algemene principes van de privacy- en camerawetgeving. Daarom 

beschouwt zij het als haar taak om via informatiespreiding zoveel 

mogelijk tegemoet te komen aan de vragen en bekommernissen van 

het publiek.

Wat is een drone?

Drones zijn onbemande luchtvaarttoestellen met als gemeenschap-

pelijk kenmerk dat ze allen van op afstand worden bestuurd, hetzij via 

hoogtechnologische apparatuur, hetzij via een eenvoudige afstands-

bediening (of smartphone). De drone kent vele variaties, maten, 

vormen en gewichten, maar eenmaal uitgerust met een camera 

kunnen zich privacyproblemen stellen. Afhankelijk van de kwaliteit en 

techniciteit van de camera’s is een drone in staat een gedetailleerd 

beeld te geven van zaken op de grond of om situaties te herkennen, 

te volgen, of als “abnormaal” te identificeren. 

Welke zijn de risico’s op het vlak van gegevensbescherming?

De Privacycommissie merkt op dat de alsmaar toenemende gebruiks-

mogelijkheden van drones, de dalende kosten en hun steeds eenvou-

digere toegankelijkheid voor het grote publiek talrijke vragen oproept 

inzake bescherming van de privacy. Meerdere redenen tonen aan 

dat de privacyproblematiek voor deze specifieke technologie op een 

andere manier moet worden gezien:

 • drones zijn weinig zichtbaar, of zelfs onzichtbaar met het blote oog;

 • het (quasi) geruisloos gebruik van drones, op grote hoogte, en 

zonder kenteken is weinig transparant;

 • drones zijn veel intrusiever voor de privacy dan andere methodes 

die gegevens inzamelen: fysieke of symbolische grenzen vallen weg;

 • drones kunnen potentieel informatie inzamelen over zeer uitge-

strekte gebieden;

 • drones kunnen een zeer brede waaier aan informatie verzamelen;

 • bewaking door drones kan quasi continu zijn en niet langer beperkt 

in de tijd;

 • drones registreren gegevens zonder onderscheid en zonder een 

voorafgaandelijke informatiesortering die relevant is voor de verwe-

zenlijking van het precieze bewakings-, onderzoeks – of vervol-

gingsdoeleinden van een misdrijf. 

Toepasbaarheid van de Privacywet

Een drone heeft louter op zichzelf, als onbemand vliegend tuig, niets 

te maken met de privacywetgeving in het algemeen of de persoons-

gegevensbescherming in het bijzonder. Slechts wanneer met toepas-

sing van een drone persoonsgegevens worden verwerkt komt de 

Privacywet op de proppen. De camera’s waarmee drones kunnen 

uitgerust zijn, maar ook ieder ander type uitrusting die drones in staat 

stellen om gegevens te verzamelen over een individu, verrichten onte-

gensprekelijk een geautomatiseerde gegevensverwerking in de zin 

van de Privacywet. Als die gegevens gekwalificeerd kunnen worden 

als persoonsgegevens zoals bedoeld in Privacywet - wat veelal het 

geval zal zijn gezien de camera’s beelden van personen of van hun 

goederen kunnen verzamelen - dan is deze van toepassing op die 

gegevensverwerking. 

De Privacywet is echter niet van toepassing op een verwerking van 

persoonsgegevens die een natuurlijke persoon verricht voor uitslui-

tend persoonlijke of huishoudelijke doeleinden, te denken aan het 

zuiver recreatief gebruik van een dronecamera in de privésfeer. Van 

zodra echter de privacy van de verantwoordelijke voor de verwerking 

wordt verlaten (door bijvoorbeeld beeld- en/of klankopnamen uit de 

publieke ruimte (o.a. de openbare weg)) vervalt deze uitzondering. 
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De naleving van de beginselen van de Privacywet blijkt in de praktijk 

evenwel niet vanzelfsprekend te zijn. Hoe kan bijvoorbeeld de verant-

woordelijke voor de verwerking de gefilmde personen informeren, 

hoe weten de betrokkenen wie de verantwoordelijke voor de verwer-

king is, bij wie ze hun recht van toegang kunnen uitoefenen, evenals 

hun recht van verzet, …? De camerawet voorziet bijvoorbeeld in een 

pictogram ter informatie van de betrokkenen, maar in het geval van 

een drone lijkt dit zeer moeilijk uitvoerbaar te zijn. 

De Minister van Mobiliteit vroeg de Privacycommissie advies te 

verstrekken over het ontwerp van Koninklijk besluit met betrekking tot 

het gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen in het Belgisch 

luchtruim (hierna ontwerp KB).

Het ontwerp KB laat er volgens de Privacycommissie geen twijfel 

over bestaan dat de huidige privacywetgeving integraal moet worden 

toegepast. Het ontwerp KB is van toepassing op alle drones, ook 

de op afstand bestuurde luchtvaartuigen die in de praktijk voor de 

Privacycommissie de meeste vragen en problemen opleveren, nl. de 

drones voor recreatief gebruik. Dit laatste type wordt weliswaar vrij-

gesteld van een reeks verplichtingen die in het ontwerp KB worden 

opgelegd aan andere types drones, maar niet aan de verplichting de 

bestaande privacywetgeving te respecteren. Deze laatste verplichting 

geldt dus met andere woorden voor alle drones, reden waarom de 

Privacycommissie van oordeel is dat het ontwerp KB positief moet 

worden geadviseerd, mits een aantal opmerkingen en vragen tot 

verduidelijking met betrekking tot o.a. het toepassingsgebied van het 

ontwerp KB en de controleerbaarheid van de daarin gestelde voor-

waarden. 

5.6 Privacy day 2015

Privacy op de werkvloer is enerzijds een onderwerp dat veel mensen 

raakt. Iedereen is wel op een bepaald moment werknemer of werk-

gever. Anderzijds is het ook een thema dat een belangrijk maatschap-

pelijk fenomeen betreft. Dit laatste aspect komt sterk naar voren bij de 

Privacycommissie en blijkt bijvoorbeeld uit de vele vragen die reeds 

verschillende jaren over dit thema worden gesteld.

De vele vragen die de Privacycommissie ontvangt, zijn zeer divers 

en vaak ook heel concreet. In de meeste gevallen is het ook niet 

zo eenvoudig om algemeen te antwoorden omdat er zoveel verschil-

lende situaties te bedenken zijn. Het feit dat er moeilijk algemeen 

geldende regels te formuleren zijn, blijkt tevens uit de voorbeelden 

van rechtspraak en rechtsleer.

Daarom heeft de Privacycommissie beslist om ter gelegenheid van 

de Privacy Day een nieuw thema op haar website te publiceren, 

met name privacy op de werkvloer. Daarbij wordt gefocust op het 

preventieve aspect, waarbij vooral is uitgegaan van de vraag die de 

werknemer en de werkgever zich stellen over wat er nu kan en moet 

gedaan worden om op een correcte en privacyvriendelijke manier om 

te gaan met persoonsgegevens. De ervaring leert immers dat er geen 

algemeen zaligmakende recepten bestaan, maar dat een heldere 

communicatie door zowel werkgever als werknemer centraal moet 

staan en dikwijls nadien discussies kan vermijden.

De Privacycommissie had reeds in 2012 een eerste poging onder-

nomen om informatie over het thema privacy op de werkvloer te 

bundelen via de brochure “Cybersurveillance”, maar stelde niettemin 

vast aan de hand van de vele vragen die zij ontvangt over privacy op 

de werkvloer dat ook een themadossier op haar website wenselijk 

was. Daarvoor werd binnen het secretariaat van de Privacycommissie 

multidisciplinair samengewerkt om tot een coherent geheel te komen. 

Het themadossier “Privacy op de werkvloer” werd officieel gelan-

ceerd op “Privacy day” die elk jaar op 28 januari wordt gevierd. De 

ambitie van de Privacycommissie was alvast om met een zo volledig 

mogelijke reeks van teksten naar buiten te komen met betrekking 

tot het thema privacy op de werkvloer. Concreet kunnen dan ook 

op de website verschillende rubrieken terug gevonden worden zoals 

geolokalisatie in bedrijfswagens, klokkenluidersregelingen, BYOD 

(Bring Your Own Device) toestellen, camerabewaking en elektronisch 

toezicht via e-mail en internet.

Het themadossier is te lezen via volgend webadres: www.privacy-

commission.be/nl/privacy-op-de-werkvloer.

5.7 Gegevenslekken

De steeds toenemende koppeling van informatiesystemen maakt 

deze gegevensstromen in het huidig technologisch klimaat bijzonder 

vatbaar voor gegevenslekken. Een algemene (“brede”) meldplicht voor 

dergelijke beveiligingsinbreuken bleef tot op heden uit. De wetgever 

beperkt dusdanige (“smalle”) meldplicht thans tot de telecomopera-

toren. Daarnaast voorziet de Privacycommissie in een facultatieve 

meldplicht ten aanzien van verantwoordelijken in de andere sectoren. 

Desondanks blijft het aantal ontvangen meldingen aanzienlijk laag. 

Verplichte meldingen 

Wat de verplichte melding inzake telecommunicatie betreft, werd 

in 2015 vastgesteld dat bepaalde operatoren wel degelijk  melding 

hebben gemaakt van intern misbruik, en dus de regelgeving 

(verplichte notificatie aan de Privacycommissie) volgden. 

Het viel wel op dat er slechts 2 meldingen werden ontvangen, wat 

dus weinig lijkt. 

Een geval betrof een melding die de media haalde en een poten-

tiële impact had op 50.000 personen. De Privacycommissie pleegde 

samen met het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommu-

nicatie (hierna “BIPT”) en de operator overleg en de aanbevelingen 

werden opgevolgd door de betrokken operator. 
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Een ander geval betrof een onterechte consultatie door een werk-

neemster van facturen van een klant. De klant werd op de hoogte 

gesteld en de betrokken werkneemster werd ontslagen. 

Gelet op het gering aantal meldingen van gegevenslekken door 

operatoren in 2015, plant de Privacycommissie samen met het BIPT 

medio  2016 een opvolgingsactie bij de operatoren. De telecom-

sector zal op regelmatige wijze (einde van lopende maand) worden 

gevraagd om te bevestigen dat er tijdens de lopende maand geen 

gegevenslekken werden vastgesteld wanneer er binnen die maand 

geen notificatie(s) werd(en) ontvangen. 

Niet verplichte meldingen

In 2013 heeft de Privacycommissie een aanbeveling over gege-

venslekken uitgebracht. Hierin wordt aan de verantwoordelijken voor 

de verwerking aanbevolen om de gegevenslekken inzake telecom-

municatie, evenals in andere sectoren, te melden aan de Privacycom-

missie. 

In 2015 behandelde de Privacycommissie 11 dossiers in verband met 

gegevenslekken die haar ter kennis werden gebracht:

 • Vier lekken werden door een fout veroorzaakt (een foute handeling 

of technische fout) van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • Drie van die gegevenslekken waren het resultaat van hacking of 

malware.

 • Twee lekken waren te wijten aan frauduleus gebruik van gegevens 

door een persoon die overigens gemachtigd was om die gegevens 

te raadplegen.

 • In twee gevallen was het de fysieke drager (laptop, CD-ROM) die 

gegevens bevatte die werden gestolen.

In negen gevallen volgde de verantwoordelijke voor de verwerking de 

aanbevelingen van de Privacycommissie over de kennisgeving aan de 

betrokkenen, de betekening aan de ene of andere, derde instantie of 

aan de politie, ...

Twee dossiers zijn nog in onderzoek.

5.8  Oprichting van het Controleorgaan 
op de politionele informatie

 Advies nr. 30/2015

Op 28 maart 2014 werd de wet van 18 maart 2014 betreffende 

het politionele informatiebeheer en tot wijziging van de wet van 

5 augustus 1992 op het politieambt, de wet van 8 december 1992 

tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 

verwerking van persoonsgegevens en het Wetboek van strafvorde-

ring, in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Deze wet voegt onder 

andere een Hoofdstuk VIIter toe aan de Privacywet waarin de oprich-

ting, de werking en de bevoegdheden van het Controleorgaan op de 

Politionele Informatie (hierna “COC”) worden geregeld. In dit hoofd-

stuk wordt tevens bepaald dat de Privacycommissie haar secretariaat 

met het COC moet delen. Voor de uitoefening van haar taken is het 

COC evenwel onafhankelijk van de Privacycommissie.

De Privacycommissie wees sindsdien meermaals op de grote onvol-

komenheden die in dit hoofdstuk zijn geslopen en net voor het 

zomerreces van 2015 opteerde de Kamer van volksvertegenwoordi-

gers er voor om in twee fases aan oplossingen te werken: enerzijds 

de aspecten die dringend in de wetgeving moesten ‘gerepareerd’ 

worden om een snelle en vlotte opstart van het COC mogelijk te 

maken en anderzijds de aspecten die het voorwerp konden uitmaken 

van een grondige discussie omtrent het COC, die in het najaar van 

2015 in de Kamer van volksvertegenwoordigers zou plaatsvinden. 

De Privacycommissie geeft in het advies haar standpunt omtrent een 

wetsvoorstel waarin slechts een beperkte regeling was voorzien, met 

name de dotatie van het COC, de eedaflegging van de leden en hun 

geheimhoudingsplicht, de taken van de Voorzitter (en zijn vervanging 

ingeval van afwezigheid) en het geldelijk statuut van de leden van het 

COC die zitting hebben als expert. 

Hoewel de  Privacycommissie weliswaar een gunstig advies verleent, 

is ze tegelijk van oordeel dat met dit wetsvoorstel slechts een klein 

deel van de hiaten en incoherenties worden weggewerkt. Zij dringt er 

dan ook op aan om zo spoedig mogelijk bijkomende wijzigingen aan 

te brengen aan Hoofdstuk VIIter van de Privacywet. De suggesties 

van de Privacycommissie hebben betrekking op drie thema’s. 

Ten eerste stelt de Privacycommissie zich vragen bij het statuut 

van de leden van het COC en van de Voorzitter. Hoewel het statuut 

van de twee experten wordt geregeld conform de suggestie van de 

Privacycommissie, kan zij alleen maar vaststellen dat het statuut van 

het lid van de Privacycommissie niet is ingevuld, dat het statuut van 

de leden van de politie bijzonder complex is en sterk verschilt van 

dat van de experten en dat het statuut van de Voorzitter verdere 

aanvulling behoeft. Daarom pleit de Privacycommissie voor een 

eenvormig statuut voor alle leden van het COC, zijnde het statuut van 

de Privacycommissie. 

Ten tweede wijst de Privacycommissie op de vage wetsbepaling 

omtrent de rol van het secretariaat van de Privacycommissie. Dit secre-

tariaat moet het COC ondersteunen. De Privacycommissie verzoekt 

om in de wet duidelijk vast te leggen dat de hierbij gemaakte kosten 

zouden kunnen verrekend worden tussen de Privacycommissie en 

het COC, opdat budgettaire transparantie zou kunnen gewaarborgd 

worden. 

Ten derde vestigt de Privacycommissie de aandacht op de onlogi-

sche bevoegdheidsverdeling tussen de Privacycommissie en het 

COC. De Privacycommissie meent bijvoorbeeld dat minstens één 

van haar taken – met name de zogenaamde “artikel 13 – dossiers” – 

dermate overlapt met het takenpakket van het COC, dat een volstrekt 
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onlogische opdeling is ontstaan. Zij pleit dan ook voor een geleidelijke 

overheveling van deze dossiers naar het COC. Verder suggereert de 

Privacycommissie om in een expliciete rechtsbasis te voorzien voor 

de internationale taken van het COC, zodat vermeden wordt dat er 

een artificiële opdeling ontstaat tussen het toezicht op ‘nationale’ en 

‘internationale’ politionele gegevens. Betreffende andere raakvlakken 

kunnen, aldus de Privacycommissie, in protocolakkoorden concrete 

werkafspraken worden gemaakt tussen het COC, het Comité P en de 

Privacycommissie, mits hiertoe eveneens een wettelijke basis voor-

zien wordt.

5.9 Platform mensenrechten 

In België  bestaan verschillende instellingen die bevoegd zijn voor het 

toezicht op de eerbiediging van een gedeelte van de fundamentele 

rechten en vrijheden en die samenwerken wanneer een specifiek 

transversaal geval dit vereist. 

Deze samenwerking kreeg op 13 januari 2015 een officieel karakter 

in de vorm van een samenwerkingsakkoord. De volgende 15 instel-

lingen zijn al toegetreden tot deze overeenkomst:

 • Interfederaal Gelijkekansencentrum

 • Federaal Migratiecentrum 

 • College van federale ombudsmannen 

 • Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

 • Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

 • Ombudsmann der Deutschsprachigen Gemeinschaft 

 • Kinderrechtencommissaris (Vlaanderen) 

 • Délégué général aux droits de l’enfant (Fédération Wallonie-

Bruxelles) 

 • Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind 

 • Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en 

sociale uitsluiting 

 • Hoge Raad voor Justitie 

 • Comité I 

 • Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

 • Comité P 

 • Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen

De Privacycommissie nam gedurende het hele jaar 2015 het voorzit-

terschap en het secretariaat waar van het platform. 

De vergaderingen van het platform vormen onder andere de gele-

genheid om, overeenkomstig het vastgestelde protocol, sommige 

dossiers op transversale wijze te behandelen. Zo vroeg de Privacy-

commissie aan de andere instellingen die lid zijn van het platform 

informatie over volgende dossiers:

 •  screening door een school van de Facebookprofielen van 

leerlingen;

 •  publicatie in een krant van de identiteitskaartgegevens van een 

overleden persoon;

 •  inzameling van gegevens van personen in een zeer kwetsbare 

sociale situatie en die op zoek zijn naar een woning om hun kandi-

datuur vast te stellen voor het huren van een woning;

 •  geolokalisatie van kinderen aan de hand van een elektronische chip;

 •  oprichting van een website voor het verklikken van sociale fraude.

De Privacycommissie verstrekte informatie aan andere leden van het 

platform in het raam van enkele dossiers en behandelde sommige 

dossiers samen met andere instellingen, waaronder een formulier 

voor het indienen van een kandidatuur in een onderneming, en analy-

seerde zij samen met het Interfederaal Gelijkekansencentrum een 

website voor sociale profilering van woonwijken.

De instellingen die lid zijn van het platform hebben in 2015 overi-

gens meegewerkt aan het opstellen van een parallel verslag (bij het 

staatsverslag) in het raam van het Universeel Periodiek Onderzoek 

(hierna “UPR” (Universal Periodic Review)). Het UPR is een uniek 

mechanisme van de VN-mensenrechtenraad om de situatie van de 

mensenrechten in elk van de 193 lidstaten van de Verenigde Naties 

te verbeteren. De instellingen die lid zijn van het platform werden bij 

de voorstelling van dit verslag aan de Verenigde Naties in december 

2015 vertegenwoordigd door het Interfederaal Gelijkekansencentrum 

in het raam van de pre-sessie van de UPR. 

Ten slotte hebben de vergaderingen van het platform de uitwisse-

ling mogelijk gemaakt van praktijken aangaande sommige onder-

werpen zoals de invoering van mensenrechtenclausules in openbare 

contracten alsook de kwestie van de internering.
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6  Belangrijkste internationale activiteiten van de  
Privacycommissie

6.1  Hervorming van het Europees 
reglementair kader voor 
gegevensbescherming

Het einde van het overleg .... start van grootscheepse 
uitvoeringswerken

1. Initiatief van de Europese Commissie van 2012

In januari 2012 deed de Europese Commissie (hierna “COM”) een 

voorstel tot algemene hervorming van de regels inzake gegevens-

bescherming die de Europese Unie in 1995 had goedgekeurd. De 

Commissie gaf daarvoor deze 2 belangrijkste doeleinden op:

 1.  De rechten van de burger versterken op gebied van de 

eerbiediging van de online privacy.

 2.  Een duw in de rug geven van de Europese digitale economie 

via een verminderde administratieve belasting voor de onder-

nemingen.

De technologische vooruitgang en mondialisering wijzigden immers 

grondig de manier van inwinnen, raadpleging en gebruik van onze 

gegevens in vergelijking met 1995 - dat het jaar was waarop de richt-

lijn 95/46/EG werd uitgevaardigd en die naar Belgische recht werd 

omgezet. 

    “17 jaar geleden maakte minder dan 1% van de Europeanen 

gebruik van internet. Nu worden in fracties van seconden 

enorme hoeveelheden persoonsgegevens van het ene naar 

het andere continent en en over de hele wereld doorgegeven 

en uitgewisseld” aldus mevrouw Viviane Reding, ondervoor-

zitter van de Commissie en Commissaris belast met Justitie 

en auteur van het voorstel voor hervorming.

Daarnaast stelde de COM bij de 28 Lidstaten van de EU vast dat de 

nationale maatregelen tot omzetting van deze richtlijn van 1995 van 

elkaar verschilden, wat ertoe heeft geleid dat deze tekst uiteenlopend 

werd toegepast. 

De hervorming bestaat uit twee instrumenten:

 • De Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (beter 

gekend onder het Engelse acroniem GDPR) als vervanging van de 

richtlijn 95/46/EG;

 • De  richtlijn “Pol Just” inzake gegevensbescherming in de politi-

onele en strafrechtelijke sector.

2. De bijdrage van de Privacycommissie aan het overleg

De Privacycommissie volgde van zeer nabij de werkzaamheden 

op van het Europees Parlement (hierna “EP”) en van de Raad. Zij 

verstrekte aan de Belgische regering haar onafhankelijke en waar-

devolle expertise in het kader van de technische werkgroep van de 

Raad (DAPIX) en op niveau van het Comité van permanente verte-

genwoordigers, het “COREPER”. De Privacycommissie maakte 

haar standpunten bekend via de uitvaardiging van adviezen (advies 

nr. 35/2012) waarin zij het oorspronkelijk voorstel van de COM kritisch 

becommentarieerde. Op 5 februari 2014 vaardigde de Privacycom-

missie een advies uit dat heel kritisch was over het geamendeerde 

voorstel van de Commissie LIBE van het EP (leidende commissie in 

dit dossier), standpunt van 17 oktober 2013 bekrachtigd door het EP 

in voltallige samenstelling in maart 2014 (advies nr. 10/2014). In juni 

2015 bracht de Commissie een derde advies uit (nr. 23/2015) met het 

oog op de trialoog. Dit advies richt zich rechtstreeks tot de COM, het 

EP en de Raad, in het bijzonder tot het Luxemburgs voorzitterschap 

alsook aan alle andere geïnteresseerde stakeholders.

De Privacycommissie licht daarin toe welke haar grote bekommer-

nissen zijn in verband met de 3 teksten die op dat moment op tafel 

liggen en steunt het ene dan wel het ander voorstel. Haar keuzes en 

standpunten werden gestuurd vanuit de overtuiging dat in de tekst en 

in de praktijk een hoog beschermingsniveau moet worden gewaar-

borgd dat ten minste gelijkwaardig is aan de Richtlijn 95/46/EG. De 

Privacycommissie heeft altijd het standpunt verdedigd dat een minder 

beschermingsniveau onaanvaardbaar zou zijn. In dit derde advies 

werd bijzondere aandacht besteed aan het voorstel van de Raad 

waarover de Privacycommissie zich nog niet had uitgesproken.

3. Einde van het overleg: politiek akkoord 

van 18 december 2015

Na 4 jaar van procedures en onderhandelingen (2012-2015), nadat 

het EP zijn geamendeerde voorstellen van maart 2014 had aange-

nomen en nadat de Raad van de Lidstaten zijn versies van voorstellen 

in juni 2015 had goedgekeurd, werden de trialogen tussen de COM 

(auteur van het voorstel en facilitator), het EP (co-wetgever) en de 

Raad (co-wetgever) gehouden onder het Luxemburgs voorzitter-

schap van de Raad gedurende de maand juli tot 18 december 2015, 

datum waarop een politiek akkoord werd gevonden. 

Ingevolge dat akkoord van 18 december, zullen het Europees Parle-

ment en de Raad in de loop van het eerste semester 2016 de teksten 

formeel uitbrengen in alle talen van de Unie. De nieuwe regels zullen 

twee jaar later van toepassing worden.
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4. De GDPR in een paar woorden 

De GDPR is een zeer lange tekst van 90 artikelen, om en bij de 104 

consideransen en een tweehonderdtal pagina’s om de persoonsge-

gevensverwerkingen te omkaderen. Het zou onredelijk zijn om alle 

regels hier uiteen te zetten maar hierna volgen in een paar sleutel-

woorden de belangrijkste bepalingen en nieuwigheden uit de GDPR.

 •  Een continent, een recht: Dit is het rechtstreeks gevolg van de 

instrumentkeuze (een verordening en niet langer een richtlijn die 

moet worden omgezet naar het nationaal recht). De verordening 

heeft een unieke verzameling regels die van toepassing is in de 28 

Lidstaten van de Unie.

 •  De toepassing van Europese regels op Europese grond: De 

ondernemingen die gevestigd zijn buiten de Unie, zullen zich in over-

eenstemming moeten brengen met de Europese regelgeving om 

hun diensten te kunnen aanbieden aan diegenen die zich bevinden 

binnen de Unie of wanneer zij het gedrag van diegenen monitoren.

 •  Eén loket en een versterkte samenwerking tussen de Priva-

cycommissie en de Unie: De multinationals die gegevensver-

werkingen verrichten in meerdere Staten, zullen met een enkele  

leidende toezichthoudende autoriteit werken. Die autoriteit zal nauw 

samenwerken met zijn ambtsgenoten die eveneens bij de verwer-

kingen betrokken zijn, met name omdat de gegevens van hun 

burgers verwerkt worden.

 • De “nieuwe” en versterkte rechten van de betrokkenen:

 º  Een betere informatieverstrekking en een eenvoudiger toe-

gang tot de eigen persoonsgegevens: De individuen zullen 

meer informatie krijgen over de manier waarop hun gegevens 

worden verwerkt en over hun rechten, meer bepaald het recht 

om klacht in te dienen bij de Privacycommissie. Deze informa-

tie moet in heldere en begrijpelijke taal geformuleerd worden. Zij 

kunnen ook een kopie van die gegevens krijgen.

 º  Recht op overdraagbaarheid van gegevens. Het zou gemak-

kelijker moeten zijn om persoonsgegevens door te geven van de 

ene dienstenverstrekker naar de andere.

 º  Een duidelijker “recht op vergetelheid of op gegevenswis-

sing”: Wanneer een individu niet langer wil dat zijn gegevens 

worden verwerkt en er bijgevolg geen enkele legitieme reden is 

die de bewaring van die gegevens rechtvaardigt, zullen die gege-

vens worden gewist.

 º  Ook is een bescherming tegen profilering ingevoerd.

 • Een verhoogde responsabilisering van de ondernemingen, 

handelend als verantwoordelijke voor de verwerking of als verwerker: 

de GDPR voert het begrip “accountablity” in (responsabilisering): 

de verantwoordelijke voor de verwerking en de verwerker moeten 

de gegevensbeschermingsautoriteiten zoals de Privacycommissie, 

kunnen bewijzen dat zij de voorschriften van de GDPR naleven. 

Gelet op de introductie van dit begrip, worden de verplichtingen van 

de verantwoordelijke voor de verwerking en van de verwerker - aan 

wie een zeker aantal verplichtingen wordt opgelegd op maat van zijn 

reële rol bij de gegevensverwerking - gewijzigd. Een benadering op 

grond van de  risico’s (meer bepaald voor de betrokkenen), eerder 

dan een uniforme benadering van deze verplichtingen wordt ook 

door deze nieuwe regelgeving bekrachtigd.

 º  Geen “aangifte” meer maar een intern register van de ver-

werkingsactiviteiten. De hervorming schrapt volledig de vooraf-

gaande aangifteplicht van de verwerkingen.

 º  Kennisgeving van “gegevenslekken” De ondernemingen en 

organisaties moeten de Privacycommissie inlichten over de in-

breuken in verband met persoonsgegevens  (gegevenslek-

ken, verlies van gegevens, ongeoorloofde toegang, etc.). In 

de gevallen waarbij er een verhoogd risico is voor de betrok-

kenen, moeten zij ingelicht worden over de inbreuk.

 º  Verplichte functionarissen voor gegevensbescherming in de 

overheidssector voor  “gevoelige” verwerkingen: wanneer de 

activiteiten van de verantwoordelijke voor de verwerking bestaan 

uit het verwerken van gevoelige gegevens zoals gegevens 

die de gezondheid betreffen of gegevens op grote schaal van 

minderjarigen, moet een functionaris voor gegevensbescherming 

worden aangewezen. Hij wordt belast met het invoeren van de 

naleving van de regelgeving binnen de onderneming.

 º  Effectbeoordeling: In bepaalde - als bijzonder risicovol gekwali-

ficeerde - gevallen, moet een effectbeoordeling worden verricht.

 º  De regels in verband met de grensoverschrijdende door-

giftes werden opgehelderd. Naast de bestaande doorgifte-

instrumenten (beslissing passende bescherming, internationale 

akkoorden, Binding Corporate Rules (BCR), contractuele bepal-

ingen en afwijkingen), zullen 2 nieuwe mechanismen onder strikte 

voorwaarden, de doorgifte kunnen machtigen naar een derde 

land buiten de Unie: de certificering en de gedragscode.

 • Een hervorming die ook geldt voor de gegevensbeschermings-

autoriteiten: De wijzigingen die de GDPR doorvoert, beogen niet 

alleen de betrokkenen en de verantwoordelijken voor de verwer-

king en de verwerkers. Zij hebben ook zeer grote gevolgen voor de 

Privacycommissie. Net zoals de andere gegevensbeschermingsau-

toriteiten van de Unie, krijgt de Privacycommissie nieuwe bevoegd-

heden inzake certificering en goedkeuring van gedragscodes en 

vooral meer in het algemeen inzake controle en bestraffing. Zeker, 

het zal voortaan verplicht zijn om haar te raadplegen voor ieder 

voorstel van wet of regelgeving maar het is vooral het luik “handha-

ving” onder haar activiteiten dat zich in de toekomst zal ontwikkelen. 

Er zal een echt wetshandhavingsbeleid- en praktijk moeten worden 

uitgewerkt zodat de verantwoordelijken voor de verwerking en de 

verwerkers zich daadwerkelijk in overeenstemming brengen met de 

GDPR-regels. Ten aanzien van de sancties, zal de Privacycommissie 

administratieve boetes kunnen opleggen aan ondernemingen. In 

functie van het vastgesteld mankement, kunnen die boetes oplopen 

van 10 tot maximum 20 miljoen euro of van 2 tot 4% van het globale, 

jaarlijkse zakencijfer van de onderneming.
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De Privacycommissie zal genoodzaakt zijn om nog nauwer samen te 

werken met de andere Europese gegevensbeschermingsautoriteiten, 

met name in het kader van de toekomstige European Data Protection 

Board (hierna “EDPB”), dat de bestaande Groep van het Artikel 29 zal 

vervangen. De EDPB zal immers een belangrijke rol spelen voor een 

doeltreffende coherentie van de toepassing van de GDPR binnen de 

25 Lidstaten.

Vanaf nu tot aan de inwerkingtreding van de GDPR in 2018, staan 

er grote werkzaamheden op de agenda. Wat moet er gebeuren met 

de Belgische privacywet en haar Koninklijk Uitvoeringsbesluit van 17 

februari 2001? Hoe zal de richtlijn Politie en Justitie worden omgezet? 

Er zal vanaf begin 2016 binnen de Privacycommissie daarover nage-

dacht worden en er zal initiatief worden genomen voor een interne 

opleiding. Tegelijkertijd zal de Groep van het Artikel 29 de overgang 

naar de EDPB voorbereiden en de richtsnoeren en andere instru-

menten aanreiken voor een geharmoniseerde interpretatie en toepas-

sing van de GDPR. 

5. Sectoren “Politie en Justitie” en bescherming 

van persoonsgegevens

Het doel dat de nieuwe richtlijn nastreeft in verband met de bescher-

ming van persoonsgegevens die verwerkt worden door de politie en 

gerechtelijke autoriteiten is het verbeteren van de doeltreffendheid van 

de informatie-uitwisseling die noodzakelijk is voor de onderzoeken, 

met name tussen de ordediensten van de Lidstaten van de EU. De 

regels van deze richtlijn die omgezet moeten worden naar Belgisch 

recht zullen daarom niet minder van toepassing zijn op persoonsge-

gevensverwerkingen die zowel grensoverschrijdend als nationaal zijn.

Op basis van de tekst van de GDPR, zal de richtlijn, gedoopt met 

de naam “Politie en Justitie”, rekening houden met de specifieke 

behoeften van de ordediensten. 

De persoonsgegevens van de individuen zullen beschermd worden 

wanneer zij door de ordediensten worden verwerkt, ook als dit 

gebeurt in het kader van preventie tegen criminaliteit. Iedereen zal 

beschermd zijn, de getuige, de beschuldigde of de getuige. Binnen 

de Unie zal elke gegevensverwerking van de ordediensten moeten 

tegemoetkomen aan het noodzakelijkheidsbeginsel, het proportiona-

liteitsbeginsel en het rechtmatigheidsbeginsel en zal moeten voorzien 

in passende garanties voor de individuen. De onafhankelijke nationale 

autoriteiten, belast met de gegevensbescherming zullen daarvoor 

instaan en er wordt voorzien in een daadwerkelijk beroep voor justitie.

6.2  Werkzaamheden van de 
Werkgroep 29

1. Europese hervorming van de gegevensbescherming

In de loop van het jaar 2015 volgde de Groep 29 van zeer nabij de 

hervorming van de gegevensbescherming, die in januari 2012 werd 

opgestart door de Europese Commissie. Zij verstrekte meerdere 

adviezen over zowel het ontwerp van verordening als ontwerp van 

richtlijn.

Zo maakte de Groep haar standpunt bekend over de structuur van 

het toekomstig Europees Comité voor gegevensbescherming, de 

European data Protection Board (hierna “EDPB”). Midden juni 2015, 

op het moment dat de Raad van de Unie zijn standpunt bepaalde, 

richtte de Groep 29 zich eveneens tot de Europese medewetgevers, 

de Europese Raad en het Europees Parement alsook tot de Europese 

Commissie en dit met het oog op de op handen zijnde trialoog. Daarin 

verwoordt de groep haar belangrijkste bedenkingen bij de tekst die 

met name betrekking hebben op haar onophoudelijk verzet tegen 

elke poging om het beschermingsniveau ten opzichte van de richtlijn 

95/46/E te verminderen.  

2. De gevolgen van het arrest Schrems en de onderhandelingen 

voor het “Safe Harbour 2”- akkoord (Privacy Shield)

Op 6 oktober vernietigde het Hof van Justitie van de Europese Unie 

(hierna HJEU) de beslissing dat Safe Harbour passende bescher-

ming biedt. De Groep 29 uitte al heel snel de wens om in korte tijd 

een politieke oplossing te zoeken zodat het gegevensverkeer naar 

de Verenigde Staten behouden zou kunnen blijven. De Groep pleitte 

voor een nieuw Safe Harbour-akkoord dat geheel zou tegemoet 

komen aan de eisen van het HJEU als omschreven in zijn arrest van 

6 oktober en aan de voorwaarden die de Groep 29 al eerder dat jaar 

had uitgevaardigd. Op 5 februari 2015 richtte de Groep 29 zich tot de 

Europese Commissaris belast met gegevensbescherming, Mevrouw 

V. Jourova: 

   “The Working Party has already stated in its opinion adopted 

on 10 April 2014 that massive, indiscriminate and dispropor-

tionate access by US authorities to data originating from the 

EU cannot be considered to be in line with the Safe Harbour 

Principles and its possible limitations. According to the Safe 

Harbour Decision and to the Court of Justice of the Euro-

pean Union’s settled case-law, derogations and limitations in 

relation to the protection of personal data must apply only in 

so far as is strictly necessary and must not be used in a way 

that undermines the protection afforded by the Principles. It 

follows from these elements that we have serious concerns 

about the proper implementation of the Safe Harbour arran-

gement”.

In dezelfde brief, vestigde de Groep de aandacht op een aantal eerder 

uitgebrachte aanbevelingen. Op het ogenblik dat de Privacycommissie 

deze regels schrijft, onderzoekt de Groep 29 het Privacy Shield dat 

het Safe Harbour-akkoord zal vervangen. Het jaarverslag 2016 zal 

kunnen zeggen of het de vereiste waarborgen bevat die nodig zijn 

om het statuut van passende bescherming te krijgen. Een rubriek van 
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dit jaarverslag is overigens specifiek gewijd aan het arrest Schrems 

van het Hof van Justitie. De geïnteresseerde lezer wordt daarnaar 

verwezen.

3. Het vervolg op het arrest Google Spain van het 

Hof van Justitie van de Europese Unie (mei 2014)

De Groep 29 begon het jaar 2015 met het verspreiden van haar richt-

lijnen voor de uitvoering van het arrest Google Spain bij de belang-

rijkste zoekmachines. De Groep 29 beloofde ook om haar advies 

betreffende de problematiek rond het toepasselijk recht bij te werken 

(Advies nr. 08/2010) zodat daarin de jurisprudentie van dit arrest 

wordt opgenomen. Via nadere details verduidelijkt de Groep 29 de 

genomen beslissing en trekt er voor de toekomst haar conclusies uit 

met betrekking tot het toepasselijk recht, en meer in het bijzonder 

over het criterium onlosmakelijk verband als bekrachtigd door het 

HJEU.

4. Automatische gegevensuitwisseling voor fiscale doeleinden

In 2015 boog de Groep 29 zich over de automatische uitwisseling 

tussen overheden van persoonsgegevens voor fiscale doeleinden. In 

een eerste verklaring vestigde de Groep de aandacht op de noodza-

kelijke garanties die dergelijke doorgiftes moeten omkaderen. In een 

tweede document (WP 234) wordt uitgelegd welke deze garanties 

zouden moeten zijn.

5. Technologieën, cloudcomputing en drones

Cloudcomputing - De Groep 29 boog zich ook over het ontwerp 

van Gedragscode voor de verstrekkers van clouddiensten, die werd 

uitgewerkt door een groep cloudactoren. De Groep 29 erkent daarin 

de inspanningen die de sector leverde. In deze gedragscode worden 

aan de verstrekkers van clouddiensten belangrijke richtlijnen meege-

geven over de toepassing van de regels inzake privacy- en persoons-

gegevensbescherming in Europa. De Groep oordeelt evenwel dat ze 

deze tekst niet formeel kan goedkeuren omdat ze niet beantwoordt 

aan de vereiste minimale legale voorschriften en omdat de toege-

voegde waarde ten overstaan van de richtlijn 95/46/EG onvoldoende 

bewezen is. De Groep geeft een aantal richtsnoeren om aan die vast-

stelling te verhelpen (WP 232).

Drones - En tot slot publiceerde de Groep 29 ook een advies over 

drones (WP 231).

6. Grensoverschrijdende gegevensverkeer, inclusief law 

enforcement

BCR - Inzake het grensoverschrijdend gegevensverkeer, publiceerde 

de Groep een toelichting over de Bindende ondernemingsregels 

“verwerker” (WP 204).

Europees Passenger Name Record (PNR) - de Groep 29  richtte 

zich ook tot het Europees Parlement over het Europees PNR-

ontwerp. Ingevolge de aanslagen in Parijs en Kopenhagen, werden 

de gesprekken rond PNR intenser en dat zowel in de Raad als in 

het Europees Parlement. In die brief geeft de Groep 29 aan dat ze 

niet voor of tegen het PNR-systeem is zolang deze de fundamentele 

rechten inzake privacy- en gegevensbescherming naleven. Hierover 

zegt de Groep 29 dat het Europees PNR-ontwerp zeer breed gaat 

en voor uiteenlopende doeleinden de gegevens van alle passagiers 

verwerkt en dat dit is een schending van de artikelen 7 en 8 van het 

Handvest van de Grondrechten van de Unie.

Internationale samenwerking - In het algemeen zette de Groep 29 

haar samenwerking verder met de “Asia Pacific Economic coopera-

tion” (hierna APEC) in het verlengde van haar vroegere werkzaam-

heden met betrekking tot een gemeenschappelijk referentiekader 

voor Bindende Ondernemingsregels van de Unie en de Cross-Border 

Privacy Rules (CBPR) van APEC. Ze volgde ook aandachtig de werk-

zaamheden op rond de goedkeuring van een bijkomend protocol 

bij het Vedrag Cybercrime van de Raad van Europa, en meer in het 

bijzonder de problematiek rond de toegang vanwege derde landen 

“zonder passende bescherming” tot de gegevens in het kader van 

onderzoeken en naleving van de regels inzake het grensoverschrij-

dend gegevensverkeer.

De Privacycommissie nam deel aan alle werkzaamheden van de groep 

29, ook aan de verschillende adviezen en documenten die hierboven 

werden vermeld tijdens haar deelname aan de plenaire zittingen en in 

de verschillende werkgroepen waarvan er 7 zijn:

 • Technology subgroup

 • E-government subgroup

 • Key provision subgroup

 • Borders Travel and Law Enfocement subgroup (BTLE)

 • International Transfers subgroup

 • Cooperation subgroup

 • Future of privacy subgroup

Deze werkgroepen komen op geregelde tijdstippen samen om ten 

gronde een of meerdere thema’s te bespreken en op de plenaire 

zitting een ontwerpdocument voor te stellen. De hierboven vermelde 

adviezen en brieven maken slechts een gedeelte uit van de werk-

zaamheden van de Groep 29. Voor een overzicht van haar werk-

zaamheden, kan de geïnteresseerde lezer de website van de Groep 

raadplegen, vooral de rubrieken “opinions and recommandations” 

en “Other documents” www.ec.europa.eu/justice/data-protection/

article-29/index_en.htm.

6.3  Comité Verdrag 108

6.3.1  Activiteiten van de Adviescommissie van 
het Verdrag 108 van de Raad van Europa

De Adviescommissie van het Verdrag tot bescherming van personen 

ten opzichte van de geautomatiseerde verwerking van persoonsgege-

vens, opgericht krachtens artikel 18 van het Verdrag voor de bescher-
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ming van personen ten opzichte van de geautomatiseerde verwerking 

van persoonsgegevens van de Raad van Europa (hierna RvE), is naar 

keuze van de aan het Verdrag deelnemende Staten samengesteld uit 

een vertegenwoordiger van de regering of nationale gegevensbescher-

mingsautoriteit. Deze Adviescommissie (ook T-PD genoemd)  is verant-

woordelijk voor de interpretatie van de bepalingen en staat in voor het 

vergemakkelijken en verbeteren van de uitvoering van het Verdrag.

Voor België, dat het Verdrag 108 ratificeerde in 1993, is de Federale 

Overheidsdienst Justitie de officiële vertegenwoordiger van de Belgische 

Staat en ze wordt hierin bijgestaan met de onafhankelijke expertise van 

het Secretariaat van de Privacycommissie. Deze samenwerking maakt 

het voor de Privacycommissie mogelijk actief deel te nemen aan de 

werkzaamheden van de Adviescommissie. 

De belangrijkste activiteiten van de Adviescommissie in 2015 worden 

hierna beschreven.

Modernisering van het Verdrag 108 - De Adviescommissie volgde van 

zeer nabij de vooruitgang van de moderniseringwerkzaamheden van het 

Verdrag 108; een proces waaraan ze heeft bijgedragen via een ontwerp 

van verdrag dat werd voorbereid door deskundigen in de materie.  Deze 

tekst werd vervolgens grondig onderzocht door het Intergouvernemen-

teel Comité ad hoc voor gegevensbescherming (hierna CAHDATA) dat 

begin december 2014 een ontwerp van gemoderniseerd verdrag goed-

keurde. De tekst werd daarna bezorgd aan het Comité van Ministers 

van de Raad van Europa.  Hier moet worden opgemerkt dat het Comité 

in 2015 besliste om het onderzoek van de tekst van het gemoderni-

seerde verdrag 108 uit te stellen omdat de Europese Unie en de Russi-

sche Federatie bedenkingen hadden over de tekst die CAHDATA had 

goedgekeurd. De bedenkingen van de Europese Unie houden verband 

met hun streven om alle onverenigbaarheden en incoherenties uit te 

bannen tussen de Richtlijn 95/46/EG en de teksten van de Algemene 

Verordening voor Gegevensbescherming (GDPR) en de Richtlijn “Politie 

en Justitie” waarvan de onderhandelingen lopende zijn binnen de Unie 

(hervorming EU en omkadering van de gegevensbescherming - zie ...).  

Op 18 december werd een politiek akkoord bereikt over de teksten 

betreffende de GDPR en de Richtlijn “Politie en Justitie”. Het onderzoek 

van het ontwerp van het gemoderniseerde ontwerp van het Verdrag 108 

zou begin 2016 moeten hervatten.  De Adviescommissie vraagt zich af 

of ze eventueel afwijkingen moet inlassen in artikel 9 van het gemoderni-

seerde Verdrag 108 betreffende artikelen 12 en 12bis, wat het bescher-

mingsniveau zou afzwakken in vergelijking met de bestaande tekst van 

het Verdrag 108 en het bijkomend protocol (STE 181) met betrekking 

tot de onafhankelijke toezichthoudende autoriteit en het grensoverschrij-

dend gegevensverkeer die niet voorzien in een dergelijke mogelijkheid 

tot afwijking. De Adviescommissie nam ook kennis van de wijzigingen 

die CAHDATA aanbracht aan het ontwerp van de memorie van toelich-

ting.

Het ontwerp van gemoderniseerd verdrag voert een periodieke rappor-

tageverplichting in voor de deelnemende landen aan het Verdrag door 

de Adviescommissie. Ook iedere vraag om aansluiting bij het Verdrag 

108 zal voorafgaandelijk onderzocht worden door de Adviescommissie 

die zal nagaan of het door de nationale wetgeving aangeboden bescher-

mingsniveau, uitgaande van de vereisten van het Verdrag, voldoende is. 

Daarom werkte de Adviescommissie een ontwerp van vragenlijst uit dat 

moet dienen als basis voor dit beoordelings- en opvolgingsmechanisme. 

Herziening van de sectorale aanbevelingen: werkgelegenheid, 

politie en gezondheidsgegevens

Werkgelegenheid - Op 1 april 2015 werden de inspanningen van de 

Adviescommissie beloond met de formele goedkeuring door het Comité 

van Ministers van de Aanbeveling CP/Rec(2015)5 inzake de verwerking 

van persoonsgegevens in het kader van de werkgelegenheid die zij in 

2014 had uitgewerkt. Deze actualiseert de aanbeveling over datzelfde 

onderwerp die dateert van 1989.

Politie - Over de Aanbeveling betreffende de verwerking van persoons-

gegevens door de politiediensten, besliste de Adviescommissie om in de 

plaats van een herziene aanbeveling een praktische gids uit te brengen 

over het gebruik van gegevens door de politie. De voorbereiding van 

deze gids wordt verdergezet in 2016.

Gezondheidsgegevens - Aangaande de Aanbeveling nr. R (97) 5 van 

de RvE over de bescherming van medische gegevens, startte de Advies-

commissie met de opmaak van een nieuwe aanbeveling over de verwer-

king van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, waarin reke-

ning zal worden gehouden met alle nieuwe uitdagingen die voortvloeien 

uit de technologische vooruitgang, zoals bijvoorbeeld mobile health. De 

goedkeuring van deze nieuwe aanbeveling is gepland voor juli 2016.

Automatische uitwisseling van (fiscale) gegevens tussen gouverne-

mentele instellingen - Het Comité werkt ook op de problematiek van 

de automatische gegevensuitwisselingen, gelet op de recente ontwikke-

lingen op niveau van de Europese Unie, meer bepaald ten gevolgde de 

verklaring van de Groep 29 van 4 februari 2015 en de Richtlijn  2014/107/

EU van de Raad van 9 december 2014 houdende amendement op de 

Richtlijn 2011/16/EU. In dit dossier is de eerbiediging van het proportio-

naliteitsbeginsel de hoofdbekommernis van de Adviescommissie.

Big Data (Megagegevens) - Op basis van een rapport dat werd opge-

maakt door de deskundige A. Rouvroy, begon de Adviescommissie met 

het uitwerken van een ontwerp van aanbeveling rond Big Data en de rol 

daarin van het Verdrag 108.

Massabewaking - De Adviescommissie bracht een advies uit over 

Aanbeveling 2067 (2015) van de Parlementaire vergadering Massabe-

waking.

Aansluiting van Tunesië bij het Verdrag 108 - In 2015 sprak de 

Adviescommissie zich via een advies uit over het verzoek om aansluiting 

bij het Verdrag 108 van Tunesië. Omdat het advies wel gunstig was, 

ondanks verschillende bedenkingen, nodigde het Comité van Ministers 

Tunesië uit om zich aan te sluiten bij het Verdrag, wat het aantal bracht 
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op 5 landen die geen lid zijn van de Raad van Europa en die uitgeno-

digd werden om zich aan te sluiten bij het Verdrag (Mauritius, Marokko, 

Senegal, Tunesië en Uruguay). Artikel 23 van het Verdrag bepaalt immers 

dat ieder land dat geen lid is van de Raad van Europa zich kan aansluiten 

bij het Verdrag dat een universeel beschermingsinstrument wil zijn. In 

2015 heeft alleen Uruguay de vereiste instrumenten neergelegd die 

noodzakelijk zijn voor een ratificatie.

Passenger Name Record (PNR) - De Adviescommissie begon ook 

met de opmaak van een advies over een verzoening van de spelende 

belangen in het PNR-dossier. Ook hier worden de werkzaamheden in 

2016 verdergezet.

Samenwerking met andere Adviescommissies van de RvE - Tot 

slot werkte de Adviescommissie samen met andere commissies van 

de Raad van Europa door hun deskundige kennis inzake gegevensbe-

scherming aan te bieden. Zo werkt de Adviescommissie samen met het 

Comité van het Verdrag inzake cybercriminaliteit (T-CY) inzake het bewijs 

in de cloud (“Cloud evidence”) en inzake de problematiek van het grens-

overschrijdend gegevensverkeer.

De Adviescommissie zal in 2016 ook deelnemen aan de werkzaam-

heden van het Comité van deskundigen inzake terrorisme (CODEXTER), 

meer bepaald bij het updaten van de Aanbeveling Rec(2005)10 betref-

fende de “bijzondere onderzoekmethodes” bij zware inbreuken, waar-

onder terrorisme.

Zij zal ook het Comité van de bio-ethiek (DH-Bio) bijstaan bij de goed-

keuring door die laatste van een ontwerp van aanbeveling over “onder-

zoek met gebruikmaking van biologisch, menselijk materiaal” en bij de 

afwerking van het ontwerp van aanbeveling over “de verwerking van 

gegevens betreffende de gezondheid voor verzekeringsdoeleinden, in 

het bijzonder van gegevens uit genetische proeven”. 

Het grootste deel van de documenten over de werkzaamheden van de 

Adviescommissie van het Verdrag 108 staan op de internetpagina dat 

handelt over het thema over gegevensbescherming en is terug te vinden 

op de website van de Raad van Europa: www.coe.int/t/dghl/standard-

setting/dataprotection/default_FR.asp.

6.4  Gemeenschappelijk controleorgaan

6.4.1 Schengen evaluatie

De “Working Party on Schengen Matters” (Scheval-groep) van de 

Raad van de Europese Unie heeft de opdracht om enerzijds na te 

gaan of alle vereiste voorwaarden vervuld zijn voor de inwerkingtre-

ding van de Schengenovereenkomst in een kandidaat-lidstaat en om 

anderzijds te waken over de correcte toepassing van het Schengen-

acquis in de landen die de overeenkomst reeds toepassen.

In geval van een “Schengenevaluatie” verleent de Scheval-Groep een 

mandaat aan een groep bevoegde deskundigen (“het evaluatieco-

mité”) die geleid worden door een deskundige van een EU-lidstaat 

en een deskundige van de Europese Commissie. Het evaluatiecomité 

moet een verslag opstellen in zijn specifiek domein. Deze domeinen 

zijn politiesamenwerking, gegevensbescherming, controle aan de 

buitengrenzen, visa, consulaire samenwerking en het beheer van 

het Nationaal Schengeninformatiesysteem (N-SIS). De verslagen 

handelen over de kwalitatieve, kwantitatieve, operationele, admi-

nistratieve en organisatorische aspecten en moeten de tekorten of 

zwakheden vaststellen en oplossingen formuleren.

In 2009 werd België geëvalueerd inzake de correcte toepassing van 

het Schengen-acquis. Voor wat betreft het luik “gegevensbescher-

ming”, werden een viertal opmerkingen geformuleerd. De Privacy-

commissie heeft hieraan een gevolg gegeven door jaarlijkse controles 

van het Sirene kantoor te organiseren, zowel op technisch als op juri-

disch vlak. SIRENE staat voor Supplementary Information REquest at 

the National Entries. Elk land dat gebruik maakt van het SIS dient zo 

een Sirene kantoor te hebben. Daarnaast werd de informatieproce-

dure ten aanzien van de betrokkenen aangepast, tevens werden met 

de politiediensten behandelingstermijnen van de informatieaanvragen 

overeengekomen. Ten slotte is de Privacycommissie ook gestart met 

een jaarlijkse controle van ambassades. 

In mei 2015 heeft er een nieuwe Schengenevaluatie plaatsgevonden 

voor het luik “gegevensbescherming”. In het kader hiervan heeft het 

evaluatiecomité onder meer een bezoek gebracht aan de Privacy-

commissie, de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, en de 

federale politie. België werd positief geëvalueerd voor de uitvoering 

van het Schengen-acquis met betrekking tot de vereisten inzake 

gegevensbescherming. Een aantal specifieke aanbevelingen zullen 

tot België gericht worden om de praktijken te verbeteren. 

6.5 Belanghebbende arresten

6.5.1 Arrest Schrems

Op 6 oktober 2015 vernietigde Het Hof van Justitie van de Europese 

Gemeenschappen de beslissing rond de veiligehavenbeginselen, 

beter gekend als “Safe Harbor”. De “Safe Harbor” beginselen zijn de 

principes op basis waarvan doorgiften van persoonsgegevens vanuit 

Europa naar Amerikaanse ondernemingen of instellingen die erkend 

zijn als “Safe Harbor”, als “passend” kunnen worden beschouwd 

volgens het Europees recht inzake bescherming van persoonsgege-

vens. 

Volgens de Richtlijn 95/46 mogen persoonsgegevens slechts naar een 

land buiten de Europese Gemeenschap worden doorgegeven indien 

dat land een “passend” beschermingsniveau waarborgt. De Europese 

Commissie bepaalt of een derde land op basis van zijn interne wetge-

ving of zijn internationale verbintenissen een passend bescherming-

sniveau biedt. Het was in dit raam dat de Europese Commissie op 

26 juli 2000 een beslissing van passende bescherming “Safe Harbor” 

of “Veiligehavenbeginselen” uitbracht. Hierin erkende zij het passend 
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karakter naar Europees recht van het “Safe Harbor” programma dat 

door het Amerikaanse departement handel aan Amerikaanse onder-

nemingen uit bepaalde sectoren werd verleend.

De Europese Commissie heeft de werking van “Safe Harbor” 

opnieuw onderzocht ingevolge de onthullingen van Edward Snowden 

aangaande het toezicht door de Amerikaanse geheime diensten op 

Europese gegevens. Zij houdt eveneens rekening met al de onder-

nemingen die deelnemen aan het PRISM-programma (programma 

voor inzameling van inlichtingen op grote schaal) en die de Ameri-

kaanse autoriteiten toegang verlenen tot gegevens die opgeslagen 

en verwerkt worden in de Verenigde Staten in het raam van de veili-

gehavenbeginselen. 

Op basis van deze vaststelling heeft het Europees Hof van Justitie 

geoordeeld dat een derde land zoals de Verenigde Staten, ondanks 

het bestaan van een adequaatheidsbesluit, niet als een passende 

bestemming voor persoonsgegevens kan beschouwd worden aange-

zien de wetgeving van dat land zijn autoriteiten toelaat zich toegang te 

verschaffen tot persoonsgegevens op een wijze die wat als noodzake-

lijk wordt beschouwd overschrijdt. Bij haar oordeel hield het Europees 

Hof van Justitie rekening met het feit dat de burgers die betrokken zijn 

bij het overheidstoezicht niet de mogelijkheid hebben om hun rechten 

te laten gelden, noch om een rechtszaak te starten. Het Europees Hof 

van Justitie heeft overigens uitdrukkelijk gesteld dat ingeval van klacht 

over een doorgifte van persoonsgegevens naar een derde land, zelfs 

indien deze doorgifte gebaseerd is op een adequaatheidsbesluit, 

de Europese gegevensbeschermingsautoriteiten op onafhankelijke 

wijze moeten onderzoeken of het betrokken derde land een passend 

beschermingsniveau biedt.  

De Belgische Privacycommissie was bijzonder verheugd met dit 

arrest van het Europees Hof van de Europese Unie, omdat het duide-

lijk aantoont dat het optreden van nationale onafhankelijke toezicht-

houders belangrijk is wanneer conflicten inzake privacy vastgesteld 

worden.  De Privacycommissie heeft actief deelgenomen aan de 

debatten in de Groep 29 over de gevolgen van dit arrest op het juridi-

sche stelsel van internationale gegevensdoorgiften.

Op 16 oktober 2015 publiceerde de Groep 29 een verklaring waarin 

hij duidelijk stelde dat ingevolge dit arrest gegegevensoverdrachten 

tussen Europese landen en de Verenigde Staten niet langer uitslui-

tend gebaseerd konden zijn op het “Safe Harbor” adequaatheidsbe-

sluit, en dus illegaal waren. Internationale gegevensdoorgiften kunnen 

daarentegen wel nog gebaseerd zijn op een andere wettelijke basis, 

zoals modelcontractbepalingen, bindende ondernemingsregels of 

afwijkingen.

In zijn communiqué heeft de Groep 29 er echter aan herinnerd dat 

de gegevensbeschermingsautoriteiten steeds de rechtmatigheid van 

doorgiften naar de Verenigde Staten kunnen onderzoeken, zelfs indien 

andere doorgiftemechanismen dan “Safe Harbor” worden gebruikt. 

6.5.2 Arrest Weltimmo

In het jaarverslag van 2014 werd al in detail ingegaan op het belang 

van het zogenaamde “Google Spain” arrest, maar 2015 werd het jaar 

waarin het standpunt van het Europees Hof van Justitie (hierna “het 

Hof”) verder werd bestendigd op dit vlak. 

Op 1 oktober 2015 heeft dit Hof immers het zogenaamde Weltimmo-

arrest uitgevaardigd (zaak C-230/14), dat niet alleen in het verlengde 

ligt van haar eerdere rechtspraak inzake Google Spain maar dat ook 

enkele interessante preciseringen bevat.

Om het Weltimmo-arrest goed te begrijpen moeten we eerst één van 

de elementen in herinnering brengen die in het Google Spain arrest 

aan bod kwam. Namelijk het oordeel dat de privacyrichtlijn 95/46 

ook van toepassing is op gegevensverwerkingen uitgevoerd door 

Google buiten het Europees grondgebied (zoals de indexatie van 

webpagina’s met persoonsgegevens in haar zoekmachine), omdat de 

vestiging van Google in Spanje voor haar reclameactiviteiten gebruik 

maakt van deze gegevensverwerkingen buiten de Europese Unie. Het 

feit dat verwerkingen van persoonsgegevens uitgevoerd worden in 

het raam van de activiteiten in een vestiging waar het Europese recht 

geldt, vormt een van de basissen waarop de privacyrichtlijn 95/46 

van toepassing is. Met andere woorden, omdat Google’s vestiging 

in Spanje de verwerkingen van persoonsgegevens die Google buiten 

de Europese Unie uitvoert nodig heeft om haar reclameactiviteiten in 

Spanje uit te voeren, is de privacyrichtlijn 95/46 van toepassing.    

Het Hof borduurt in het Weltimmo-arrest verder op haar eerder inge-

nomen standpunt in het Google Spain arrest. Weltimmo betrof een 

in Slovakije geregistreerde vennootschap die een vastgoedwebsite 

beheerde voor in Hongarije gelegen onroerende goederen. Hiervoor 

moest zij persoonsgegevens van adverteerders verwerken. Adver-

tenties werden in het begin kosteloos op de website geplaatst, 

nadien moest hiervoor betaald worden. Vele adverteerders wensten 

daarom na deze gratis periode hun advertenties en de desbetreffende 

persoonsgegevens te verwijderen. Een verzoek waar Weltimmo niet 

wou op ingaan. De adverteerders dienden op hun beurt een klacht 

in bij de Hongaarse autoriteit voor gegevensbescherming. Deze was 

van oordeel dat de Hongaarse wet van toepassing was op deze 

gegevensverwerkingen aangezien het gegevens van personen op 

Hongaars grondgebied betrof. Er was bovendien sprake van een 

“vestiging” in Hongarije, gezien Weltimmo in Hongarije een verte-

genwoordiger had die de Hongaarse nationaliteit had (met name één 

van de eigenaars van de vennootschap). Weltimmo betwiste echter 

de bevoegdheid van de Hongaarse autoriteit voor de bescherming 

van persoonsgegevens omdat de zetel van de vennootschap zich 

niet in Hongarije bevond maar wel in Slovakije. Hierdoor zou dus de 

Slovaakse autoriteit bevoegd zijn, aldus Weltimmo. Deze redenering 

werd door het Hof evenwel niet gevolgd. 
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Het Hof heeft in haar arrest nogmaals benadrukt dat de uitdrukking 

“in het kader van de activiteiten van een vestiging” niet restrictief mag 

worden uitgelegd en dat de privacyrichtlijn 95/46 een “bijzonder ruime 

territoriale werkingssfeer” kent. Op basis van deze vaststellingen was 

het Hof van mening dat er een “flexibele uitlegging van het begrip 

vestiging” moet gebeuren die “elke formalistische zienswijze volgens 

welke een onderneming uitsluitend gevestigd zou zijn op de plaats 

waar zij is geregistreerd, verwerpt”. Het Hof stelde zelfs dat onder 

bepaalde omstandigheden er reeds bij één enkele vertegenwoor-

diger sprake kan zijn van “een duurzame vestiging”. Het Hof besloot 

door nogmaals te herinneren aan haar eerder standpunt (verwoord in 

het Google Spain arrest) waarbij het niet vereist is dat de betrokken 

verwerking van persoonsgegevens wordt verricht “door” de betrokken 

vestiging zelf, maar enkel dat deze wordt verricht “in het kader van de 

activiteiten” ervan. 

Naast het bestendigen van haar standpunt in het Google Spain 

arrest, heeft het Hof ook enkele andere interessante preciseringen 

gedaan betreffende de rechtshandhaving. De bevoegdheid van de 

Hongaarse autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens 

om klachten omtrent een gegevensverwerking te onderzoeken, zelfs 

als het Hongaars recht niet van toepassing is, betekent niet noodza-

kelijk dat deze ook sanctionerend kan optreden. Meer algemeen stelt 

het Hof dus dat de autoriteit voor de bescherming van persoonsge-

gevens van een lidstaat, na een klacht van een natuurlijke persoon 

over de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens, die klacht kan 

onderzoeken ongeacht het toepasselijke recht. Het recht dat op de 

betrokken gegevensverwerking van toepassing is, kan zelfs het recht 

zijn van een andere lidstaat. In dat laatste geval verduidelijkte het Hof 

wel dat de bevoegdheden van die autoriteit dan niet noodzakelijker-

wijze alle bevoegdheden zal omvatten zoals dat gewoonlijk is in het 

land waartoe deze autoriteit behoort, m.a.w. het “extraterritoriaal” 

opleggen van sancties zal niet mogelijk zijn.

6.5.3 Arrest Smaranda Barra

In welke mate en volgens welke modaliteiten zijn de openbare instel-

lingen van een Lidstaat gemachtigd om in de uitoefening van hun 

bevoegdheid van openbaar gezag, onder elkaar persoonsgegevens 

van hun burgers (meer bepaald over hun inkomen) te delen die zij 

hebben ingezameld om hun opdrachten van algemeen belang uit te 

voeren? 

Mevrouw Smaranda Bara en andere klagers zijn personen die hun 

inkomsten trekken uit zelfstandige activiteiten en die door de ziek-

teverzekeringskas van Cluy (Roemenië) via een belastingaanslag 

werden verzocht om achterstallige bijdragen te storten aan het Nati-

onaal Fonds voor ziekteverzekering. Die belastingaanslag werd vast-

gesteld op grond van hun  inkomensgegevens, die de administratie 

financiën (ANAF) verstrekte aan de ziekteverzekeringskas (CNAS). 

De klagers menen dat de doorgifte van hun persoonsgegevens van 

de ene naar de andere administratie in tegenspraak is met de bepa-

lingen als voorzien in de richtlijn 95/46/EG. Die gegevens zouden zijn 

verstrekt en gebruikt voor andere doeleinden dan deze waarvoor de 

administratie financiën ze oorspronkelijk heeft ingezameld. En dit zou 

gebeurd zijn zonder de uitdrukkelijke toestemming van de klagers en 

zonder dat zij daarvan vooraf werden ingelicht.

Deze feiten gaven het Hof van Justitie van de Europese Unie de 

gelegenheid te onderzoeken onder welke voorwaarden de richtlijn 

95/46 toestaat dat persoonsgegevens van de ene administratie naar 

de andere worden doorgegeven en dit door zowel de verplichtingen 

nader te omschrijven die berusten op openbare personen die bij een 

dergelijke doorgifte betrokken zijn als op de nationale wetgever wiens 

taak het is deze praktijken te omkaderen en in het bijzonder voor wat 

de informatie aan de betrokkenen betreft (artikelen 10 en 11 van  de 

richtlijn 95/46/EG) en een mogelijke vrijstelling van die informatieplicht 

(artikel 13 van diezelfde richtlijn).

In zijn arrest stelt het Hof van Justitie van de Europese Gemeen-

schappen dat de vereiste van een eerlijke verwerking van persoons-

gegevens een openbaar bestuur verplicht om de betrokkenen te 

informeren van het feit dat hun gegevens zullen worden verstrekt 

aan een ander openbaar bestuur zodat die laatste in zijn hoedanig-

heid van ontvanger van de gegevens die gegevens kan verwerken. 

De richtlijn vereist uitdrukkelijk dat elke mogelijke beperking op die 

informatieplicht via een wettelijke middel moet worden vastgesteld. 

De Roemeense wet die voorziet in een gratis doorgifte van persoons-

gegevens naar de ziekenfondsen vormt geen voorafgaande infor-

matie waardoor de verantwoordelijke voor de verwerking wordt vrij-

gesteld van zijn verplichting om de personen in te lichten van wie hij 

de gegevens verzamelt. Die wet omschrijft immers noch de doorgeef-

bare informatie noch de modaliteiten van de doorgifte, deze staan 

uitsluitend vermeld in een bilateraal samenwerkingsakkoord tussen 

de administratie financiën en het ziekenfonds.

Omdat het hier gaat over een verdere verwerking van doorgegeven 

gegevens, bepaalt de richtlijn dat de verantwoordelijke van die 

verwerking de betrokken personen moet inlichten over zijn eigen 

identiteit, de doeleinden van de verwerking evenals over elke nood-

zakelijke, bijkomende informatie om van een eerlijke gegevensverwer-

king te kunnen spreken. Onder die bijkomende informatie behoren 

de betrokken categorieën gegevens en het bestaan van een recht 

op toegang en rechtzetting. Het Hof van Justitie merkt op dat de 

verwerking door het Nationaal Fonds voor ziekteverzekering van de 

gegevens die de administratie van financiën verstrekte, betekent dat 

de betrokken personen moeten worden ingelicht van de doeleinden 

van die verwerking en van de betrokken categorieën gegevens. In dit 

geval verstrekte het ziekenfonds geen informatie.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie besloot op 1 oktober 2015 

dat het recht van de Unie zich verzet tegen de doorgifte en de verwer-

king van persoonsgegevens tussen twee openbare besturen van een 

Lidstaat zonder dat de betrokken personen daarvan vooraf werden 

ingelicht.
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6.6 Privacy Sweep Day 2015

Talrijke websites en mobiele apps verzamelen een massa persoonlijke 

gegevens. Vooral de websites en apps die bestemd zijn voor jongeren 

— die beschouwd worden als een kwetsbare groep — veroorzaken 

heel wat twijfels aangaande de aard van persoonlijke gegevens die 

worden verkregen.

In mei 2015 hebben 29 autoriteiten wereldwijd deelgenomen aan de 

sweep day om websites en apps die voor kinderen bestemd zijn - 

of gewoon populair zijn bij kinderen - te onderzoeken. Deze privacy 

sweep heeft onder het toezicht van de GPEN plaatsgevonden, 

waarvan de Privacycommissie ook lid is.

De deelnemers hebben hun inspanningen gecoördineerd om 

websites en mobiele apps voor kinderen te onderzoeken in het licht 

van de uitdagingen in verband van de eerbiediging van de privacy van 

kinderen. Zij hebben eveneens geëvalueerd of de websites en apps 

aansturen op participatie van de ouders, of ze toelaten dat gebruikers 

doorverwezen worden buiten de website, of zij de makkelijke verwij-

dering van persoonlijke informatie toelaten en of de mededelingen 

betreffende de bescherming van persoonlijke informatie aangepast 

zijn aan de leeftijdsgroep door onder meer het gebruik van duidelijke 

taal, grote letters, audiosegmenten en animaties.

De doelstellingen van deze sweep zijn onder meer de volgende: 

 • het publiek en de ondernemingen nog meer sensibiliseren voor de 

rechten en verantwoordelijkheden inzake privacybescherming;

 • de eerbiediging van wetten inzake bescherming van de privacy 

aanmoedigen;

 • de bekommernissen onder de aandacht brengen die kunnen 

worden aangepakt door gerichte maatregelen in het onderwijs of bij 

de toepassingen van wetten;

 • de samenwerking bevorderen tussen autoriteiten belast met de 

toepassing van wetten inzake bescherming van de privacy.

De Privacycommissie concentreerde zich op websites en apps van 

Belgische oorsprong. In totaal werden 39 websites/apps onderzocht. 

De volgende tendensen werden vastgelegd:

 • 22 van de 39 websites/apps vragen minstens één persoonsge-

geven op van de gebruiker.  De meerderheid van die 22 websites/

apps vraagt slechts minimale gegevens (voldoende om een account 

te creëren). Slechts 30% van diezelfde 22 websites/apps biedt een 

vorm van ouderlijke betrokkenheid aan, bijvoorbeeld: 

 º ‘parental gating’ – bepaalde functies afschermen met een 

rekensom; 

 º via email de toestemming van de ouders vragen; 

 º vermelding op de website/apps dat de toestemming van de 

ouders noodzakelijk is.

 • 41% van diezelfde 22 websites/apps biedt de kinderen de mogelijk-

heid om foto’s en video’s te verzenden; 

 • Geen enkele website geeft de ouders een dashboard om toezicht te 

houden op de activiteiten van hun kind; 

 • De Privacycommissie heeft bijkomend aandacht besteed aan de 

beveiliging van de gegevensverzameling meer bepaald aan het 

gebruik van “https”. Hoewel dit een courante beveiligingstechniek 

is, zien we dat 41% van de websites hier geen gebruik van maakt. 

De Privacywet vereist nochtans het nemen van gepaste technische 

maatregelen, rekening houdend met zowel de stand van de tech-

niek terzake en de eraan verbonden kosten als met de aard van 

de te beveiligen gegevens en de potentiële risico’s die dit met zich 

meebrengt (art. 16, § 4).

Betreffende de initiatieven na de sweep, zal de Privacycommissie 

met het oog op sensibilisering contact opnemen met een aantal 

ontwikkelaars van apps en websites in verband met haar bevindingen 

van de privacy-sweep. In geval van een flagrante schending van de 

Privacywet, zal de Privacycommissie een aanmaning richten tot de 

betrokkene partijen. Indien nodig zal ze het dossier overmaken aan 

de bevoegde autoriteiten (Federal Computer Crime Unit, het parket 

en de Federale Overheidsdienst Economie). 

6.7 AFAPDP

De Association francophone des autorités de protection des données 

personnelles (AFAPDP) heeft op 25 juni 2015, samen met de Organi-

sation internationale de la Francophonie (OIF) en de Commissie voor 

de bescherming van de persoonlijke levenssfeer de 8ste “Conferentie 

van Franstalige commissarissen voor gegevensbescherming” te 

Brussel georganiseerd.

De Conferentie verenigde 80 vertegenwoordigers van 21 Franstalige 

landen, voornamelijk gegevensbeschermingsautoriteiten, maar ook 

vertegenwoordigers uit de burgermaatschappij en de ondernemingen 

die in de Franstalige ruimte gevestigd zijn.

De Conferentie bestond uit twee plenaire zittingen over de thema’s 

bewakings- en beveiligingsinstallaties en de “nieuwe” rechten in het 

digitale tijdperk. 

Zoals het werd samengevat door de AFAPDP “hebben de tussen-

komsten aangetoond dat de opkomst van bewaking zowel het resul-

taat is van het bestaan van uitermate krachtige technische installaties 

als de dwingende vraag naar veiligheid die rust op de regeringen. Dit 

vormt een sleutelprobleem voor alle landen. De autoriteiten hebben 

herhaald dat het evenwicht tussen het belang van gegevensbescher-

ming en de veiligheid bewaard moet blijven. Zij hebben meermaals de 

hoogdringendheid aangestipt van de goedkeuring van een gemeen-

schappelijk kader om dit evenwicht te doen eerbiedigen, alsook de 

nood aan een onafhankelijke controle op de bewakingsactiviteiten”.
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Met betrekking tot de rechten van individuen in de digitale wereld 

hebben de tussenkomsten de noodzaak onderstreept om deze te 

versterken en tevens aan de betrokkenen een reële controle te bieden 

over hun gegevens. De gedachtenwisselingen hebben aangetoond 

dat de patrimonialisering van persoonsgegevens geen wenselijke 

oplossing lijkt. De toepassing van het recht om vergeten te worden 

en de specifieke rol van journalisten bij de verwerking van informatie 

en gegevens hebben daarentegen de aandacht van de deelnemers 

weerhouden. Alle actoren – de instellingen, de burgermaatschappij 

en de ondernemingen - waren het eens over de noodzaak om een 

individuele en collectieve bewustwording omtrent het belang van 

gegevensbescherming aan te moedigen. 

De Conferentie werd gevolgd door 4 parallelle ateliers over de 

thema’s: de instrumenten die moeten ingevoerd worden om de 

conformiteit van de verwerkingen te controleren, de gedragsregels 

van de Franstalige landen bij de verwerking van administratieve gege-

vens; de koppeling tussen de verschillende internationale samenwer-

kingsinstrumenten; en de klachtenbehandeling door de Franstalige 

gegevensbeschermingsautoriteiten. 

Op 26 juni hielden de leden van de AFAPDP hun 9de Algemene 

Vergadering in het stadhuis te Brussel. Twee resoluties werden door 

de AFAPDP goedgekeurd:

 • “De massabewaking: De Franstalige autoriteiten steunen de verkla-

ringen van de Europese en Canadese autoriteiten over dit onder-

werp en stellen de beginselen vast om elk risico op massabewaking 

te vermijden en de werking en activiteiten van de inlichtingendien-

sten effectief te controleren.

 • De inachtneming van de ethiek bij de verwerking van gezondheids- 

en genetische gegevens: de Franstalige autoriteiten wensten zich 

uit te spreken over een, zowel op medisch vlak veelbelovende, als 

op ethisch vlak delicate, tendens wat betreft de ontwikkeling van de 

inzameling van gezondheids- en genetische gegevens. Zij roepen 

op tot waakzaamheid en een ethisch bestuur van de gegevensbe-

scherming”.

Twee aanvragen voor toetreding tot de AFAPDP werden eveneens 

onderzocht: deze van de autoriteiten van Ivoorkust en van Kosovo. In 

afwachting van een nieuw onderzoek van hun kandidatuur werd hen 

het statuut van waarnemer aangeboden.

De 9de Conferentie zal doorgaan te Ouagadougou in Burkina Faso.
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7 Privacycommissie in de pers

De Privacycommissie vindt het belangrijk om het publiek op de hoogte 

te stellen wanneer er privacygerelateerde beslissingen genomen 

worden of gewoon wanneer zij belangrijke mededelingen wenst te 

verspreiden. Deze communicatie wordt in de vorm van persberichten 

op de website van de Privacycommissie www.privacycommission.be 

ter beschikking gesteld.

Naast het publiceren van persberichten organiseert de Privacycom-

missie ook persconferenties om rechtstreeks met journalisten in inter-

actie te gaan.

In 2015 werden er 9 persberichten uitgebracht en werden er 3 pers-

conferenties gehouden.

7.1 Persberichten

22.01.2015 

De Privacycommissie heeft haar eerste Europese samenwer-

kingsprocedure als leidende autoriteit afgerond

Op dinsdag 6 januari 2015, heeft de Privacycommissie als leidende 

autoriteit haar tussenkomst afgerond met betrekking tot de Euro-

pese samenwerkingsprocedure voor bindende ondernemingsregels, 

beter bekend als de “Binding Corporate Rules”, van de onderneming 

Johnson Controls.

13.05.2015 

De Privacycommissies zullen de websites en mobiele apps voor 

kinderen onderzoeken

De derde privacy-sweep van het Global Privacy Enforcement Network 

(GPEN) zal plaatsvinden van 11 tot 15 mei 2015 en zal dit jaar 29 auto-

riteiten verzamelen die de websites en mobiele apps voor kinderen 

vanuit privacyperspectief zullen onderzoeken.

16.05.2015 

Op 13 mei heeft de Belgische privacycommissie een eerste 

principiële aanbeveling aangenomen over Facebook.

De Privacycommissie heeft vastgesteld dat Facebook de persoons-

gegevens “verwerkt” van zowel haar leden, gebruikers, als elke 

internetgebruiker die in contact komt met producten en diensten 

van Facebook. Facebook doet dit heimelijk: er wordt géén toestem-

ming gevraagd voor die “tracking and tracing” en het gebruik van 

“cookies”. Er worden geen gerichte inlichtingen gegeven. De beschik-

bare informatie is vaag en laat eigenlijk ongeveer alles toe. 

24.06.2015 

De Privacycommissie publiceert haar jaarverslag

Op 24 juni 2015, overhandigde de Privacycommissie haar jaarver-

slag 2014 aan de Kamer, waarna Willem Debeuckelaere en Stefan 

Verschuere, respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter van de 

Privacycommissie, dit verslag voorstelden aan de pers. Markant in 

2014 waren de oprichting van een Controleorgaan van het politionele 

informatiebeheer, het arrest van het Hof van Justitie van de Euro-

pese Unie in de zaak “Google Spain” met het daaropvolgend overleg 

met Google over de rol die zij moeten spelen bij de invoering van het 

bekrachtigde “recht op vergetelheid” en het aanzienlijk hogere aantal 

individuele dossiers die de Privacycommissie behandelde. Ook het 

“Ik Beslis”-platform, bestemd voor jongeren en scholen, realiseerde 

meerdere, bijzondere projecten, waaronder de oprichting van het 

privacylaboratorium en uitwerken van pedagogisch materiaal. 

05.10.2015 

De verontrustende resultaten van het onderzoek naar websites 

en apps voor kinderen

Een internationaal project waarbij websites en apps voor kinderen 

onder de loep werden genomen, heeft bezorgdheden aan het licht 

gebracht over de door de websites & apps verzamelde persoons-

gegevens.

06.10.2015 

Het Hof van Justitie van de Europese Unie deed uitspraak in de 

zaak Schrems met betrekking tot “safe harbor”

Op 26 juli 2000 besliste de Europese Commissie dat de Verenigde 

Staten een gepaste bescherming bieden voor de doorgifte van 

persoonsgegevens. Op 6 oktober 2015 verklaarde het Hof van 

Justitie van de Europese Unie die beslissing ongeldig.

16.10.2015 

De Privacycommissie spreekt zich uit over het arrest van het 

Hof van Justitie van de Europese Unie

Op 6 oktober 2015 heeft het Europees Hof het mijlpaalarrest in de 

zaak Schrems uitgesproken met betrekking tot het Safe Harbor. 

10.11.2015 

Het vonnis in de zaak Facebook

Bij vonnis van 9 november 2015 heeft de Voorzitter 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 Facebook-

account hebben.

04.12.2015 

De Privacycommissie betekent het vonnis aan Facebook

Op 9 november 2015 veroordeelde de rechter Facebook in kortge-

ding tot de betaling van een dwangsom van 250.000 EUR per dag 

indien zij het surfgedrag van niet-gebruikers via cookies en social 

plug-ins blijven volgen. Dit vonnis wordt aan Facebook betekend.
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De integrale persberichten kunnen geraadpleegd worden op de 

website van de Privacycommissie > Pers. 

7.2 Persconferenties 

Aanbeveling Facebook – 15 mei 2015

Op 29 april vond de hoorzitting over Facebook plaats waarop een 

aantal knelpunten van de werking van Facebook besproken werden. 

Een eerste belangrijk knelpunt, is de toepassing van de Belgische 

privacywet en de bevoegdheid van de Privacycommissie met betrek-

king tot de verwerking van persoonsgegevens door Facebook. Daar-

naast kwam tevens de kwestie van de zogenaamde social plug-ins 

(zoals de knop “Vind ik leuk”), die Facebook aan externe partijen 

aanbiedt, aan bod. 

De Privacycommissie heeft zich op haar zitting van 13 mei 2015 

beraden over een aanbeveling omtrent bovenvermelde knelpunten 

en op vrijdag 15 mei 2015 werd de schriftelijke eindredactie hiervan 

afgesloten. 

Jaarverslag 2014 – 24 juni 2015

Op 24 juni 2015 werd het jaarverslag van de Privacycommissie exclu-

sief door de voorzitter en ondervoorzitter voorgesteld. Naast haar 

belangrijkste activiteiten werden ook de cijfers van de behandelde 

dossiers, de aangiftes van camera’s, enz. bekendgemaakt.

Arrest Hof van Justitie (Safe Harbor) – 16 oktober 2016

Op 26 juli 2000 besliste de Europese Commissie dat de Verenigde 

Staten een gepaste bescherming bieden voor de doorgifte van 

persoonsgegevens. Op 6 oktober 2015 verklaarde het Hof van 

Justitie van de Europese Unie die beslissing ongeldig.

7.3  Presentaties en lezingen van de 
Privacycommissie

Het voorzitterschap en de leden van het secretariaat geven geregeld 

lezingen en presentaties, wanneer daar vraag naar is. 

In 2015 heeft de Privacycommissie 62 presentaties en lezingen 

gegeven over voornamelijk de volgende onderwerpen: 

 • Privacy op de werkvloer;

 • Privacy in onze samenleving;

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Ook heeft de Privacycommissie in 2015 twee Japanse delegaties 

ontvangen. De Belgische en Japanse Privacycommissies hebben elk 

hun autoriteit voorgesteld. Ook werd er veel kennis uitgewisseld over 

de nieuwe Europese verordening Gegevensbescherming. 
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1 De Sectorale comités in een notendop

   De Privacycommissie telt momenteel zes Sectorale comités.

   Deze comités zijn bevoegd voor gegevensverwerkingen die worden uitgevoerd in specifi eke sectoren.

    Ze bestaan over het algemeen voor de helft uit leden van de Privacycommissie en voor de andere helft uit deskundigen vertrouwd 

met de sector.

    Meer informatie over de Sectorale comités is beschikbaar op de website www.privacycommission.be/nl in de rubriek

“Over CBPL > Overzicht van de Sectorale comités”.
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2 Belangrijkste activiteiten van de Sectorale comités

De voornaamste documenten gepubliceerd door de Sectorale comités in 2015 zijn hieronder per 
comité bij elkaar gezet

2.1 Sectoraal comité van het 
Rijksregister

2.1.1 Federal Authentication Service

 Beraadslaging RR nr. 21/2015

Op verzoek van mevr. Mireille Salmon, voorzitter van het Sectoraal 

comité van het Rijksregister, werd een overzicht van de principes 

opgemaakt die worden toegepast door dit comité in zijn beslissingen. 

Het overzicht beoogt een praktisch intern werkdocument aan te 

reiken bij de behandeling van machtigingsaanvragen bij het Secto-

raal comité van het Rijksregister, waarbij niet alleen coherentie tussen 

de beraadslagingen verleend door dit comité voorop staat, maar ook 

maximale overeenstemming met de beslissingen van de Privacycom-

missie wordt nagestreefd. 

Bij de opmaak van dit overzicht werden alle beraadslagingen van 

het comité in beschouwing genomen sinds de oprichting ervan op 

1 januari 2004 tot 14 juni 2013.

Het geheel van principebeslissingen moet beschouwd worden als een 

solide basis om nieuwe beraadslagingen uit te werken met het oog op 

eenvormigheid in de beslissingen van het comité. Het spreekt evenwel 

voor zich dat het door de omvang van de reeds uitgebrachte beraad-

slagingen onmogelijk is volledigheid na te streven bij de inventarisatie 

van de principiële beslissingen van het comité. Dit impliceert dat dit 

document permanent zal moeten worden bijgewerkt als zou worden 

vastgesteld dat uit de huidige beraadslagingen nog bijkomende prin-

cipes kunnen worden afgeleid, of als het comité nieuwe beslissingen 

neemt in de toekomst. Door de bijzonder actieve werking van het 

comité zal het document frequent moeten worden bijgewerkt en werd 

ervoor geopteerd om het als louter intern werkdocument te hanteren.

Een aantal voorbeelden:

Het comité verleent geregeld machtigingen om een steekproef uit het 

Rijksregister te krijgen met het oog op wetenschappelijk of beleidsre-

levant onderzoek. Om een zicht te hebben op het gebruik van deze 

machtigingen wil het comité voortaan ter informatie een exemplaar 

van het onderzoeksrapport ontvangen van de gemachtigde, nadat 

het onderzoek is afgerond (beraadslaging RR nr. 46/2013).

In de context van een machtigingsaanvraag wordt geregeld verzocht 

om een geautomatiseerde mededeling van de wijzigingen. Opdat de 

mededeling van deze wijzigingen proportioneel zou verlopen, moet 

de mededeling beperkt zijn tot de personen voor wie de gemachtigde 

over een actief dossier beschikt, wat vereist dat de gemachtigde 

met verwijzingsrepertoria werkt. Als dit niet mogelijk is, is het aanbe-

volen dat de gemachtigde een beroep doet op de diensten van een 

dienstenintegrator om deze proportionele mededeling te organiseren 

(beraadslaging RR nr. 53/2013).

De ICT-dienst van de Federale Overheidsdienst Justitie wilde 

gemachtigd worden om toegang te krijgen tot alle gegevens van het 

Rijksregister en het wachtregister om toepassingen te testen, contro-

leren en onderhouden. Het comité weigerde echter een machtiging te 

verlenen. Aangezien de Federale Overheidsdienst Justitie een beroep 

doet op de diensten van Fedict, de federale dienstenintegrator, 

volstaat het dat de Federale Overheidsdienst aan Fedict meldt welke 

toepassing het voorwerp is van een test/controle/onderhoud. Fedict, 

die ingevolge beraadslaging RR nr. 19/2008 over een machtiging 

voor test/controle/onderhoud beschikt, zal dan conform de modali-

teiten bepaald in deze beraadslaging de nodige maatregelen treffen 

(beraadslaging RR nr. 55/2013).

2.2 Sectoraal comité voor de Federale 
Overheid

2.2.1 Datawarehouse

 Beraadslaging FO nr. 08/2015

In de beraadslaging nr. 08/2015, machtigde het Sectoraal comité 

voor de Federale Overheid de Federale Overheidsdienst Financiën 

voor de mededeling van verschillende categorieën gegevens in het 

kader van de oprichting van een datawarehouse.

Deze specifieke machtiging berust op artikel 5 van de wet van 3 

augustus 2012 houdende bepalingen betreffende de verwerking 

van persoonsgegevens door de FOD Financiën in het kader van zijn 

opdrachten. Krachtens dit artikel kan de Federale Overheidsdienst 

Financiën met het oog op de oprichting van een datawarehouse en 

na machtiging van het Sectoraal comité voor de Federale Overheid, 

de gegevens van alle mededelingen van categorieën gegevens naar 

dit datawarehouse samenvoegen.

Het comité geeft het concept datawarehouse een dynamische draag-

wijdte omdat het begrip datawarehouse, als omschreven in de wet 

van 3 augustus 2012, een samenvoeging beoogt van gegevens 

binnen een datawarehouse in algemene zin en niet uitsluitend als zijn 

strikt technische implementatie. De machtiging dekt niet alleen de 
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technische integratie van de gegevens in het datawarehouse maar 

ook de koppeling van gegevens uit het technische datawarehouse 

met de marginale bronnen die de Federale Overheidsdienst Financiën 

niet kon integreren in het datawarehouse zoals die momenteel tech-

nisch ontworpen is. Het comité benadrukt dat geen enkele gegevens-

bron, noch bestand, mag worden gebruikt zonder een voorafgaande 

machtiging van het comité, of die gegevens nu worden ingebracht in 

het datawarehouse of daar buitenom worden aangewend. Wanneer 

nieuwe bronnen worden toegevoegd aan het datawarehouse, moet 

de mededeling ervan worden gemachtigd door het comité.

De samenvoegingsdoeleinden van de gegevens in het dataware-

house worden nader omschreven in artikel 3 van de wet van 3 

augustus 2012 dat bepaalt dat de oprichting van een datawarehouse 

de diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën enerzijds in 

staat moet stellen om gerichte controles uit te voeren op basis van 

risico-indicatoren en anderzijds analyses uit te voeren op relationele 

gegevens afkomstig van verschillende administraties en/of diensten 

van de Federale Overheidsdienst Financiën. Deze doeleinden kaderen 

binnen de wettelijke opdrachten die aan de Federale Overheidsdienst 

Financiën werden toevertrouwd en het datawarehouse werd deels 

opgebouwd rond de risicobeheerthema’s van haar Algemene admi-

nistraties.

De bronnen (en de categorieën gegevens die daar betrekking op 

hebben) die aan het datawarehouse werden meegedeeld, komen 

allen van de Federale Overheidsdienst Financiën en worden gede-

tailleerd omschreven in drie tabellen die bij de beraadslaging zijn 

gevoegd. De Federale Overheidsdienst selecteerde deze bronnen 

aangezien zij gebruikt kunnen worden voor een verwerking die kadert 

binnen een van beide doeleinden als in de wet voorzien.

Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 3 augustus 2012, 

benadrukt het comité de noodzaak om de verschillende gegevens, 

waarvan de integratie in het datawarehouse wordt gevraagd, te 

coderen en vraagt de Dienst voor Informatieveiligheid en Bescher-

ming van de Persoonlijke Levenssfeer (nu de Dienst Privacy) erop toe 

te zien dat de verwerkingen gebeuren met gecodeerde gegevens en 

de analisten slechts in uitzonderlijke omstandigheden te machtigen 

om te werken met niet-gecodeerde gegevens. Daarnaast vraagt het 

comité een mini-codering wanneer gegevens afkomstig uit bronnen 

die niet in het datawarehouse geïntegreerd zijn, gekoppeld worden 

met gegevens uit het datawarehouse.

De toegang tot de gegevens van het datawarehouse is gekoppeld aan 

een formele en gemotiveerde aanvraag en wordt onderzocht door de 

Dienst voor Informatieveiligheid en Bescherming van de Persoonlijke 

Levenssfeer van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Het comité brengt in herinnering dat het Comité voor Toezicht van de 

Federale Overheidsdienst Financiën erover moet waken dat de deco-

dering enkel geschiedt wanneer het risico bestaat op het plegen van 

een inbreuk op een wet of een reglementering waarvan de toepas-

sing behoort tot de opdrachten van de Federale Overheidsdienst 

Financiën overeenkomstig de bepalingen van de wet van 3 augustus 

2012. Het comité vermeldt dat het Comité voor Toezicht er mutatis 

mutandis moet op toezien dat de mini-codering (bij het koppelen van 

gegevens uit de technische datawarehouse en gegevens uit margi-

nale bronnen) gebeurt onder diezelfde voorwaarden.

Het comité verleent machtiging voor een periode van 5 jaar met een 

regelmatige rapportering van het comité om te kunnen nagaan of de 

coderings-, toegangs- en decoderingsprocedures en de ingevoerde 

veiligheidsmaatregelen daadwerkelijk worden toegepast, alsook om 

de invoering van een mini-codering bij de koppeling van de uit deze 

bronnen afkomstige gegevens met de gegevens uit het dataware-

house te kunnen controleren De machtiging voorziet in opheffende 

voorwaarden met name als de vereiste transparantie bij de verdere 

verwerkingen via het datawarehouse niet wordt verzekerd.

2.2.2 De bevoegdheid van het Sectoraal comité 
voor de Federale Overheid

De Privacywet bepaalt (in haar artikel 36bis) dat de elektronische 

mededeling van persoonsgegevens door federale overheidsdiensten 

of door openbare instellingen met rechtspersoonlijkheid die onder 

de federale overheid ressorteren, voorafgaandelijk dient te worden 

gemachtigd door het comité voor de Federale Overheid. Het desbe-

treffende artikel is echter niet op alle punten even duidelijk. Vooral 

de noties “elektronische mededeling” en “openbare instellingen met 

rechtspersoonlijkheid die onder de federale overheid ressorteren” 

roepen vragen op. Het comité voor de Federale Overheid en de Priva-

cycommissie zagen zich meermaals genoodzaakt om er – soms geval 

per geval – een eigen interpretatie aan te geven. 

Zo heeft het comité het begrip “elektronische mededeling” steeds 

ruim geïnterpreteerd. Een éénmalige doorgifte via email wordt door 

het comité bijvoorbeeld als een “elektronische mededeling” gezien, 

wat evident impliceert dat heel veel mededelingen van persoonsge-

gevens in principe voorafgaandelijk door het comité zouden moeten 

gemachtigd worden. Het comité stelt in de praktijk echter vast dat 

het hoofdzakelijk gevat wordt voor de grote, structurele, elektronische 

mededelingen van persoonsgegevens. Het is ook niet uitgesloten dat 

de wetgever enkel deze gegevensstromen viseerde – en dus niet de 

kleinere, eenmalige mededelingen – toen hij de voorafgaande mach-

tigingsplicht heeft ingevoerd. De huidige formulering van de wettekst 

kan echter een stuk ruimer gelezen worden en het comité baseert zich 

op deze ruime interpretatie om zich ook steeds bevoegd te verklaren 

wanneer bijvoorbeeld machtigingsdossiers worden ingediend voor 

kleinere, punctuele, elektronische doorgiftes van persoonsgegevens 

vanuit federale diensten. 

Verder heeft de Privacycommissie beslist dat bijvoorbeeld politiezones 

niet kunnen beschouwd worden als zijnde “openbare instellingen met 

rechtspersoonlijkheid die onder de federale overheid ressorteren”, wat 

impliceert dat deze zones geen machtiging van het comité moeten 
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bekomen om persoonsgegevens elektronisch te kunnen doorgeven 

aan derden. Voor alle duidelijkheid: het is niet omdat politiezones niet 

vooraf dienen gemachtigd te worden, dat zij niet gebonden zijn door 

alle andere voorwaarden in de Privacywet. De politiezones moeten er 

dus volledig autonoom – zonder enige verplichte tussenkomst van het 

comité – over waken dat de principes van de Privacywet nageleefd 

worden.
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JVR_2015_NL.indb   47 23/05/2016   10:30:51



JVR_2015_NL.indb   48 23/05/2016   10:30:51



Jaarverslag 2015 | Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 49

dee l  3

1 De Privacycommissie in cijfers

De Privacycommissie:

 • adviseert inzake regelgeving en normering;

 • voert een handhavingsbeleid uit;

 • houdt een openbaar register van aangiften voor verwerkingen van 

persoonsgegevens bij;

 • verstrekt informatie en biedt informatieondersteuning;

 • verleent bijstand aan de betrokken personen bij de uitoefening van 

hun rechten en plichten;

 • behandelt de bij haar ingediende klachten inzake gegevensverwer-

king en bemiddelt waar nodig

om bij te dragen tot de evenwichtige vrijwaring van het grondrecht 

van elkeen op bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de 

verwerking van persoonsgegevens.

Advies inzake regelgeving en normering, handhavingsbeleid, infor-

matieverstrekking, klachtbehandeling en bijstandsverlening aan 

personen bij de uitoefening van hun rechten en plichten vormen bijge-

volg de basis van de activiteiten van de Privacycommissie.

1.1 Regelgeving en normering

1.1.1  Adviezen, aanbevelingen en aanbevelingen 
latere verwerking

Adviezen en aanbevelingen richten zich tot de bevoegde overheden 

en instanties, met als doel om een kader aan te reiken voor de 

verwerking en mededeling van persoonsgegevens. Deze adviezen 

en aanbevelingen worden verstrekt door de Privacycommissie of 

door een specifiek opgericht sectoraal comité binnen de Privacy-

commissie. Aanbevelingen inzake latere verwerking zijn daarentegen 

gericht tot verantwoordelijken voor de verwerking. 

De adviestaak wordt voornamelijk gestuurd door adviesaanvragen 

(64 geopende adviesdossiers), waarvan er in totaal 57 van de wetge-

vende instellingen kwamen. De Privacycommissie kan echter ook op 

eigen initiatief een advies of aanbeveling uitbrengen: zij heeft 6 derge-

lijke adviesdossiers geopend in 2015 en daarnaast ook 5 aanbeve-

lingsdossiers opgestart. Als laatste werd ook 1 formele klacht behan-

deld.

De Privacycommissie behandelde de adviezen op aanvraag van de 

wetgevende instanties allemaal binnen de 2 maanden. 

Ook bij aangifte van een latere verwerking van persoonsgegevens 

waarbij de verantwoordelijke voor de verwerking de informatieplicht 

die de Privacywet voorschrijft niet kan invullen, wordt een aanbeveling 

opgesteld. Deze aanbeveling omvat de voorwaarden en maatregelen 

die de verantwoordelijke in acht moet nemen wanneer hij de gege-

vens verwerkt. In 2015 werden 10 dossiers in verband met aanbeve-

lingen latere verwerking geopend.

1.1.2 Evaluatiedossiers

Eind 2008 is het secretariaat gestart met een evaluatieprocedure voor 

regelgevende teksten waarover door de Privacyommissie advies werd 

uitgebracht, teneinde na te gaan in hoeverre het door de Privacycom-

missie uitgebrachte advies werd gevolgd en in welke mate de regel-

geving de verwerking van persoonsgegevens beschermt. Het evalua-

tiesysteem is van toepassing op adviezen artikel 29 (van de Wet van 8 

december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens), uitgebracht 

naar aanleiding van een verzoek door een in deze bepaling opgenomen 

instantie, omtrent een ontwerp van wet, koninklijk besluit, decreet, …  

Adviezen uit eigen beweging worden enkel opgenomen in geval deze 

betrekking hebben op een wetgevend initiatief. De evaluatiemethode 

is niet van toepassing op beraadslagingen van de Sectorale comités.

De regelgevende teksten die in 2015 gepubliceerd zijn en waarvoor de 

Privacycommissie een advies uitbracht, zijn zoals de voorgaande jaren 

onderworpen aan deze evaluatieprocedure. In totaal zijn 19 evaluatie-

dossiers opgestart, waarbij werd nagegaan in hoeverre het door de 

Privacycommissie uitgebrachte advies werd gevolgd en in welke mate 

de regelgeving de verwerking van persoonsgegevens beschermt.

Om deze evaluatie op een uniforme manier te kunnen uitvoeren, werd 

een standaardformulier ontwikkeld. Dit formulier is opgedeeld in twee 

delen. In een eerste deel wordt nagegaan in hoeverre de regelgeving 

is aangepast ingevolge en conform het advies van de Privacycom-

missie. Dit gebeurt aan de hand van de opmerkingen in het advies en 

een evaluatie van de wijze waarop die in de besluitvorming werden 

omgezet. In een tweede deel wordt nagegaan in hoeverre de regle-

mentaire tekst een stempel drukt op de privacybescherming. Dit 

gebeurt door middel van een vergelijking tussen de wettekst ter advies 

voorgelegd aan de Privacycommissie en de gepubliceerde (nieuwe) 

wettekst. Na analyse van deze twee onderdelen wordt een eindbalans 

opgemaakt: wat is de impact van de Privacycommissie op de wetge-

ving en wat is de impact van de wetgeving op de privacy? De evalu-

atie gebeurt door de jurist die het adviesdossier in kwestie behandeld 

heeft, in samenspraak met de verslaggever. Vervolgens wordt het 

evaluatieformulier op zitting ter informatie aan de leden van de Privacy-

commissie medegedeeld. 

Van de in 2015 geopende evaluatiedossiers werden er 15 afgehan-

deld. Slechts in 3 gevallen volgde de wetgever het advies van de Priva-

cycommissie helemaal niet. In 42% van de gevallen werd het advies 

van de Privacycommissie volledig gevolgd en in bijna 33% van de 
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gevallen gedeeltelijk, maar met een duidelijke positieve impact van de 

Privacycommissie. Wanneer de uiteindelijk aangenomen versies van 

de regelgevende teksten worden bekeken, is vast te stellen dat in 92% 

van de gevallen een verbetering op privacyvlak merkbaar was. Alge-

meen kan dus gesteld worden dat de wetgever in de meeste gevallen 

rekening hield met de opmerkingen van de Privacycommissie.

1.2 Handhavingsbeleid

De activiteiten die deel uitmaken van het handhavingsbeleid richten 

zich niet alleen tot de bevoegde overheidsinstanties, maar ook tot alle 

verantwoordelijken voor de verwerking in het algemeen.

Machtigingen verlenen betekent dat de Privacycommissie aan een 

instantie uit een bepaalde sector toelating geeft voor de verwerking of 

mededeling van persoonsgegevens. Indien voor de betrokken sector 

een sectoraal comité is ingesteld, wordt deze opdracht uitgevoerd 

door dit sectoraal comité. Via het evocatierecht kan een sectoraal 

comité de machtigingsaanvraag echter ook steeds voorleggen aan 

de Privacycommissie. In 2015 werden er geen evocatiedossiers 

behandeld.

Ten aanzien van de verantwoordelijken voor de verwerking oefent de 

Privacycommissie eveneens controle- en inspectietaken uit, verstrekt 

zij aanbevelingen en evalueert zij de genomen veiligheidsmaatregelen.

1.2.1 Controletaken

In 2015 heeft de Privacycommissie 284 controledossiers opgestart. 

Daarvan hebben er 251 betrekking op het artikel 13 van de Priva-

cywet (de onrechtstreekse toegang). Onrechtstreekse toegang bete-

kent dat een persoon in bepaalde gevallen zijn recht van toegang niet 

rechtstreeks kan uitoefenen bij de instantie die zijn of haar persoons-

gegevens verwerkt. In deze gevallen voorziet de Privacywet in een 

recht van onrechtstreekse toegang, wat concreet betekent dat de 

betrokkene de Privacycommissie moet vragen om dit recht voor hem 

uit te oefenen. Het gaat om persoonsgegevens die bij de volgende 

instanties verwerkt worden:

 • de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en het Comité I (art. 3, § 4 

Privacywet); 

 • openbare overheden die een opdracht van gerechtelijke of bestuur-

lijke politie uitoefenen (bv. de inspecteurs van het Federaal Agent-

schap voor Nucleaire Controle) (art. 3, § 5, 1° en 3° Privacywet); 

 • de politiediensten (art. 3, § 5, 2° en 5° Privacywet); 

 • overheden of diensten die gegevens verwerken ingevolge de 

“witwaswet”, bijvoorbeeld de Autoriteit voor Financiële Diensten en 

Markten, afgekort FSMA (art. 3, § 5, 4° Privacywet); 

 • het Europees Centrum voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite 

Kinderen, beter bekend als Child Focus (art. 3, § 6 Privacywet); 

 • de Federale Overheidsdienst Financiën (art. 3, § 7 Privacywet).

1.2.2  Kennisgeving gebruik mobiele camera door 
politiediensten

Wanneer een officier van een bestuurlijke politie beslist om mobiele 

camera’s te gebruiken, dan moet die sinds december 2009 de Priva-

cycommissie hiervan in kennis stellen aan de hand van een speci-

fiek elektronisch formulier. In 2015 heeft de Privacycommissie 102 

kennisgevingen ontvangen. De politiediensten zetten vooral mobiele 

camera’s in tijdens 60 sportmanifestaties, veelal voetbalwedstrijden.

1.3  Informatie, openbaar register aan-
giften en bijstand in uitoefening 
rechten en plichten

De informatieopdracht van de Privacycommissie vormt een derde 

pijler, die zich zowel tot overheidsinstanties richt als tot verantwoor-

delijken voor de verwerking en datasubjecten (de personen waarvan 

gegevens verwerkt worden). De voornaamste informatietaken zijn het 

houden van een openbaar register en het informeren van het publiek. 

De informatietaak kan zowel individueel gericht zijn (klantgerichte 

antwoorden), als gericht op een doelgroep (lezing) of het grote publiek 

(website en openbaar register).

1.3.1  Informatieondersteuning door het 
frontoffice

In 2015 heeft het frontoffice 6.051 “vraag-en-antwoorddossiers” 

geopend en behandeld, wat gemiddeld neerkomt op 500 oproepen 

per maand.

In 2015 heeft het frontoffice 2.105 vragen ontvangen over de priva-

cybeginselen. Daarnaast kwamen er 1.671 vragen over beeldver-

werking, waarbij het merendeel van de vragen betrekking had op 

het gebruik van bewakingscamera’s (25,02% van alle “vraag-en-

antwoord”-dossiers). De overige veel voorkomende domeinen zijn: 

arbeid (5,47%), economie (3,67%) (met voornamelijk vragen inzake 

consumentenkrediet) en de overheid (3,50%).

1.3.2 Aangiften in het openbaar register

Vooraleer de verantwoordelijke voor de verwerking een gedeelte-

lijke of volledig geautomatiseerde verwerking verricht, moet hij deze 

verwerking bij de Privacycommissie melden.

De verantwoordelijken voor de verwerking hebben 9.799 aangiftedos-

siers via het e-loket ingediend in 2015, dit betekent een stijging met 

17% ten opzichte van het aantal aangiftedossiers ingediend in 2014.

Er zijn 8.688 nieuwe gegevensverwerkingen gemeld met de volgende 

aangifteformulieren:
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 • een gewone aangifte (20 %);

 • een VIA/DPR-aangifte (6,8 %);

 • een aangifte voor een latere verwerking (0,5 %);

 • een thematische aangifte voor plaatsing en gebruik van een bewa-

kingscamera (71,8 %).

Wijzigingen en beëindigingen van gegevensverwerkingen worden 

eveneens gemeld. In 2015 zijn 756 meldingen van wijzigingen/correc-

ties aan bestaande gegevensverwerkingen geregistreerd, en 355 keer 

werd melding gemaakt van het stopzetten van een gegevensverwer-

king.

De voornaamste doeleinden van de gemelde gegevensverwerkingen 

zijn: 5.025 keer “bewaking en toezicht”, aangevuld met 1.215 keer 

“bewaking en toezicht ten overstaan van tewerkgestelden op een 

bewaakte arbeidsplaats”, 681 keer “algemene doeleinden”, 579 keer 

“andere doeleinden” en 480 keer “gezondheidszorg”.

1.3.3 Kerndossiers

De kerndossiers omvatten drie groepen dossiers: informatie-, controle- 

en bemiddelingsdossiers.

In 2015 heeft de Privacycommissie 4.192 informatie-, bemiddelings- en 

controledossiers geopend. Deze dossiers kunnen als volgt ingedeeld 

worden: 3.561 informatievragen, 347 vragen om bemiddeling en 284 

controledossiers (zie supra).

Van de  4.192 ontvangen kerndossiers zijn er 19 voorgelegd ter bespre-

king aan Sectorale comités, 6 dossiers kwamen op zitting van de Priva-

cycommissie.

Vóór de Privacycommissie overgaat tot controle, bemiddeling of infor-

matieverstrekking, wordt steeds een ontvankelijkheidsanalyse uitge-

voerd. Voor 241 dossiers bleek de aanvraag tot controle, bemiddeling of 

informatie onontvankelijk, veelal wegens het ontbreken van voldoende 

informatie vanwege het datasubject.

168 aanvragen tot controle, bemiddeling of informatie, of 4% van alle 

kerndossiers, werden verkeerdelijk aan de Privacycommissie gericht. 

Daarbij is steeds getracht om de aanvrager door te verwijzen naar de 

bevoegde instelling. In circa 70% van de gevallen is de Privacycom-

missie hierin geslaagd.

Bijna 92% van de in 2015 afgesloten kerndossiers werden behandeld 

binnen een termijn van 3 maanden. 

Van de 4.192 kerndossiers werd in 61% van de gevallen de vraag tot 

informatie, bemiddeling of controle in het Nederlands gesteld. In 36,21% 

werd de vraag in het Frans gesteld. 

Vragen om informatie rond gegevensverwerkingen

De Privacycommissie heeft in 2015 3.561 vragen om informatie rond 

gegevensverwerkingen ontvangen. Dit is een stijging met 10,6% ten 

opzichte van het aantal vragen om informatie in 2014 (3.219). 83.85% 

van deze informatieaanvragen werden reeds volledig afgewerkt in 2015.

In 87,51% van de behandelde informatievragen is privacygerelateerde 

informatie verstrekt. 

De top vijf van de meest bevraagde thema’s is: de privacybeginselen 

(23,84%), verwerking van beelden (20,86%) waarbij “camerabewaking” 

het belangrijkste item vormt, openbare overheden en privacy (10,31%), 

arbeid (9,21%) en handelspraktijken, waarbij voornamelijk (direct)marke-

tingtoepassingen bevraagd zijn (8,17%).

Klachtdossiers en bemiddeling

De Privacycommissie heeft 347 bemiddelingsdossiers geopend in 2015. 

Dit is een daling met 16% ten opzichte van het aantal dossiers in 2014 

(413).

Deze bemiddelingsdossiers betroffen voornamelijk volgende domeinen:

 • Beeldverwerking (23,34%) waarvan het grootste deel betrekking heeft 

op bewakingscamera’s: mag mijn buur mijn eigendom filmen met zijn 

bewakingscamera? Ik word gefilmd in het zwembad, kan dit?, ... ;

 • Privacybeginselen (21,33%): worden er niet te veel gegevens 

verwerkt om een bepaald doeleinde te verwezenlijken? (propor-

tionaliteit); worden de gegevens gebruikt voor een ander dan het 

oorspronkelijk vooropgestelde doeleinde (finaliteit)?; heeft de 

betrokken persoon voldoende informatie gekregen over de verwer-

king van zijn gegevens (transparantie), ... ;

 • Economie (14,41%) waarvan het grootste deel betrekking heeft op 

de registratie van wanbetalers bij de Centrale voor Kredieten aan 

Particulieren van de Nationale Bank (ook wel “negatief luik krediet” 

genoemd): wie een hypothecaire lening niet afbetaalt zoals het hoort, 

komt in dit bestand terecht. De Privacycommissie behandelt vragen 

van particulieren die in het bestand geregistreerd staan, wat soms 

ten onrechte zo is: een bank zou bijvoorbeeld kunnen vergeten door 

te geven dat de betaalachterstand intussen vereffend is;

 • Telecommunicatie (10,95%): privacy op internet, blogs, sociale 

netwerken, datingsites, … ;

 • Overheid (10,66%): mag men zomaar om mijn e-ID vragen? Waarom 

zocht men mij op in het rijksregister? Alles wat met de overheid of 

een van zijn diensten heeft te maken zal hieronder thuishoren.

68,01% van de bemiddelingsdossiers werd reeds in 2015 afgesloten. In 

64,41% van de afgesloten dossiers werd een privacy-inbreuk vastge-

steld, 26,70% betrof ongegronde klachten. Verder bleek 3,39% van de 

klachten onontvankelijk, en werd in 3,81% van de gevallen de bemidde-

ling stopgezet. In 1,69% van de gevallen werd de klacht verkeerdelijk tot 

de Privacycommissie gericht.
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1.4.2 Analyse per type geopende adviesdossiers 2015

Trimester Op aanvraag Op eigen initiatief Formele klacht Totaal

01.2015 - 03.2015 12 2 0 14

04.2015 - 06.2015 17 2 0 19

07.2015 - 09.2015 15 2 1 18

10.2015 - 12.2015 13 0 0 13

globaal 57 6 1 64

1.4    Beslissingsdossiers

1.4.1   Globale analyse beslissingsdossiers Privacyommissie 2015

Trimester A-dossier IN A-dossier OUT % afgesloten A-dossier open
A-dossier 

<2015 OUT
A-dossier totaal 

OUT

01.2015 - 03.2015 14 13 92,86 1 0 13

04.2015 - 06.2015 19 19 100,00 0 0 19

07.2015 - 09.2015 18 18 100,00 0 2 20

10.2015 - 12.2015 13 10 76,92 3 0 10

globaal 64 60 93,75 4 2 62

Trimester AR-dossier IN AR-dossier OUT % afgesloten AR-dossier open
AR-dossier 
<2015 OUT

AR-dossier 
totaal OUT

01.2015 - 03.2015 3 3 100,00 0 0 3

04.2015 - 06.2015 1 0 0,00 1 0 0

07.2015 - 09.2015 1 0 0,00 1 2 2

10.2015 - 12.2015 0 0 nvt 0 0 0

globaal 5 3 60,00 2 2 5

Trimester EVAL-dossier IN
EVAL-dossier 

OUT
% afgesloten

EVAL-dossier 
open

EVAL-dossier 
<2015 OUT

EVAL-dossier 
totaal OUT

01.2015 - 03.2015 14 13 92,86 1 0 13

04.2015 - 06.2015 1 0 0,00 1 0 0

07.2015 - 09.2015 0 0 nvt 0 0 0

10.2015 - 12.2015 4 2 50,00 2 0 2

globaal 19 15 78,95 4 0 15

Trimester LV-dossier IN LV-dossier OUT % afgesloten LV-dossier open
LV-dossier 

<2015 OUT
LV-dossier totaal 

OUT

01.2015 - 03.2015 3 3 100,00 0 0 3

04.2015 - 06.2015 4 4 100,00 0 0 4

07.2015 - 09.2015 1 1 100,00 0 0 1

10.2015 - 12.2015 2 2 100,00 0 0 2

globaal 10 10 100,00 0 0 10
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1.4.3.2 Adviesdossiers formele klacht

Behandelingstermijn
Afgesloten dossiers 

(Aantallen)
Afgesloten dossiers (%)

≤ 3 mnd 1 100,00

> 3 mnd 0 0,00

behandeling stopgezet/ onontvankelijk 0 nvt

globaal 1 100,00

1.4.3.3 LV-dossiers

Behandelingstermijn
Afgesloten dossiers 

(Aantallen)
Afgesloten dossiers (%)

≤ 45 d 7 77,78

> 45 d 2 22,22

behandeling stopgezet/ onontvankelijk 1 nvt

globaal 10 100,00

1.4.3 Behandelingstermijn termijngebonden beslissingsdossiers 2015

1.4.3.1 Adviesdossiers op aanvraag

Behandelingstermijn
Afgesloten dossiers 

(Aantallen)
Afgesloten dossiers (%)

≤ 2 mnd 53 100,00

> 2 mnd 0 0,00

behandeling stopgezet/onontvankelijk 2 nvt

globaal 55 100,00
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1.4.4 Gevolg verleend aan de afgesloten beslissingsdossiers 2015

Dossiertype Gevolg Aantal % / dossiertype

A-dossiers gunstig 22 35,48

gunstig met voorwaarden 20 32,26

gedeeltelijk gunstig 5 8,06

ongunstig 5 8,06

standpunt geformuleerd 5 8,06

onontvankelijk 1 1,61

behandeling stopgezet 4 6,45

AR-dossiers standpunt geformuleerd 4 80,00

behandeling stopgezet 1 20,00

EVAL-dossiers standpunt geformuleerd 15 100,00

behandeling stopgezet 0 0,00

LV-dossiers gunstig 3 30,00

gunstig met voorwaarden 6 60,00

behandeling stopgezet 1 10,00

1.5 Kerndossiers

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

onderverdeeld in drie categorieën:

 •  informatiedossiers: dossiers waarin een vraag wordt beantwoord;

 •  bemiddelingsdossiers: klachtendossiers;

 •  controledossiers: dossiers waarin de Privacycommissie een controle of inspectie uitvoert. Dit uit zich in dossiers omtrent onrechtstreekse toegang 

en andere controledossiers.
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1.5.2 Behandelingstermijn kerndossiers Privacycommissie 2015

Behandelingstermijn Afgesloten dossiers

aantal % dossiers

≤ 30 d 2 611 76,68

31-60 d 359 10,54

61-90 d 159 4,67

≤ 3 mnd 3 129 91,89

91-180 d 188 5,52

181-270 d 75 2,20

271-365 d 13 0,38

> 3 mnd 276 8,11

totaal 3 405 100,00

1.5.3 Resultaten van de afgesloten kerndossiers Privacycommissie 2015

Resultaten informatiedossiers Aantal % dossiers

informatie verstrekt 2 613 87,51

dossier onontvankelijk 169 5,66

Privacycommissie onbevoegd 164 5,49

doorverwijzing 115 3,85

geen doorverwijzing 49 1,64

behandeling stopgezet 40 1,34

1.5.1 Globale analyse kerndossiers Privacycommissie 2015

Trimester DOS-dossier IN DOS-dossier OUT % afgesloten DOS-dossier open

01.2015 - 03.2015 1 097 1 022 93,16 75

informatie 905 846 93,48 59

bemiddeling 111 100 90,09 11

controle 81 76 93,83 5

04.2015 - 06.2015 947 845 89,23 102

informatie 784 723 92,22 61

bemiddeling 101 73 72,28 28

controle 62 49 79,03 13

07.2015 - 09.2015 1 027 841 81,89 186

informatie 888 755 85,02 133

bemiddeling 71 47 66,20 24

controle 68 39 57,35 29

10.2015 - 12.2015 1 121 697 62,18 424

informatie 984 662 67,28 322

bemiddeling 64 16 25,00 48

controle 73 19 26,03 54

globaal 4 192 3 405 81,23 787

informatie 3 561 2 986 83,85 575

bemiddeling 347 236 68,01 111

controle 284 183 64,44 101
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Resultaten bemiddelingsdossiers Aantal % dossiers

geen privacyinbreuk 63 26,70

geen registratie 2 0,85

geen privacyinbreuk 49 20,76

behoud registratie 12 5,08

privacyinbreuk 152 64,41

gehele schrapping registratie 15 6,36

gedeeltelijke schrapping registratie 0 0,00

correctie registratie 4 1,69

minnelijke schikking 132 55,93

geen minnelijke schikking 1 0,42

dossier onontvankelijk 8 3,39

Privacycommissie onbevoegd 4 1,69

doorverwijzing 3 1,27

geen doorverwijzing 1 0,42

behandeling stopgezet 9 3,81

Resultaten controledossiers onrechtstreekse toegang Aantal % dossiers

geen privacyinbreuk 56 32,56

geen registratie 17 9,88

behoud registratie 39 22,67

privacyinbreuk 52 30,23

gehele schrapping registratie 30 17,44

gedeeltelijke schrapping registratie 22 12,79

dossier onontvankelijk 64 37,21

Resultaten controledossiers (andere dan onrechtstreekse toegang) Aantal % dossiers

informatie verstrekt 10 90,91

geen privacyinbreuk 0 0,00

privacyinbreuk 1 9,09

minnelijke schikking 1 9,09

geen minnelijke schikking 0 0,00
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1.5.4 Inhoudelijke analyse van de ontvangen kerndossiers Privacycommissie 2015

Karakteristieken kerndossiers Aantal % dossiers

Taal

Nederlands 2 558 61,02

Frans 1 518 36,21

Engels 112 2,67

Duits 4 0,10

Behandelingsniveau

Commissie 6 0,14

Secretariaat Commissie 4 167 99,40

frontoffice 3 538 84,40

backoffice 629 15,00

Sectoraal comité 19 0,45

voor de Federale Overheid 5 0,12

Statistisch Toezichtscomité 2 0,05

van het Rijksregister 12 0,29

Gemiddeld aantal inkomende en uitgaande dossierstukken 3,40

1.5.4.1 Domeinen en subdomeinen van de kerndossiers

Domein - Subdomein Aantal % dossiers

Telecommunicatie 318 7,59

algemeen 45 1,07

auteursrecht 1 0,02

bloggen - sociale netwerken 92 2,19

cookies 7 0,17

digitale tv 1 0,02

internet 111 2,65

nieuwe technologieën 9 0,21

zoekmotoren 52 1,24

Overheid 407 9,71

algemeen 30 0,72

bevolkingsregisters 39 0,93

DIV 30 0,72

e-gov 2 0,05

eID 68 1,62

fiscus 8 0,19

identificatiemiddelen 17 0,41

machtigingen 39 0,93

opdracht gerechtelijke of bestuurlijke politie 9 0,21

openbaarheid van bestuur 4 0,10

regionale en lokale besturen 60 1,43

Rijksregister 101 2,41
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Domein - Subdomein Aantal % dossiers

Justitie 20 0,48

algemeen 15 0,36

justitie 3 0,07

rechtspraak 1 0,02

parket 1 0,02

Politie-inlichtingen 287 6,85

beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtiging 1 0,02

inlichtingendiensten 6 0,14

politie 278 6,63

strafregister 1 0,02

terrorismebestrijding 1 0,02

Onderwijs 25 0,60

Arbeid 341 8,13

cameratoezicht 13 0,31

gegevens werknemers 187 4,46

geolocalisatie 49 1,17

identificatiemiddelen 19 0,45

rekrutering 13 0,31

telecommunicatie 49 1,17

vakbonden 4 0,10

welzijn op het werk 4 0,10

whistleblowing 3 0,07

Sociale zekerheid 13 0,31

Mede-eigendom 14 0,33

mede-eigendom 8 0,19

syndicus 6 0,14

Verwerking van gezondheidsgegevens 48 1,15

beroepsgeheim 3 0,07

databanken 21 0,50

machtiging 2 0,05

patiëntendossier 22 0,52

Beeldverwerking 822 19,61

bewakingscamera's 631 15,05

Google Street View 5 0,12

recht op afbeelding 184 4,39

webcasting 2 0,05

Pers en media 50 1,19

archivering 3 0,07

audiovisuele pers 8 0,19

elektronische pers 31 0,74

gedrukte pers 8 0,19
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Domein - Subdomein Aantal % dossiers

Economie 204 4,87

bank / verzekeringen 45 1,07

bescherming consumenten 4 0,10

faillissementen 3 0,07

financiën 5 0,12

gerechterlijk akkoord 1 0,02

negatief luik krediet 139 3,32

positief luik krediet 4 0,10

smart grids 1 0,02

witwaswet 2 0,05

Handelspraktijken 319 7,61

direct marketing 146 3,48

getrouwheidskaart 1 0,02

handel in persoonsgegevens 4 0,10

identificatiemiddelen 38 0,91

marketing 51 1,22

personenlijsten 30 0,72

phishing 4 0,10

politieke propaganda 8 0,19

spam 37 0,88

Informatiebeveiliging 58 1,38

Historisch, statistisch en wetenschappelijk onderzoek 49 1,17

genealogie 2 0,05

historisch onderzoek 3 0,07

statistieken 15 0,36

wetenschappelijk onderzoek 29 0,69

Archieven 3 0,07

overheidsarchieven 2 0,05

privé-archieven 1 0,02

Internationale fluxen 79 1,88

BCR 6 0,14

contractuele clauses 69 1,65

safe harbour 4 0,10

Internationale gegevensbescherming 17 0,41

Privacybeginselen 928 22,14

Andere of niet bepaald 190 4,53
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1.5.4.2 Gegevenstype behandeld in de kerndossiers (top 5)

Gegevenstype Aantal % dossiers

Identificatiegegevens 1 791 42,72

Beeld- en geluidsopnamen 1 012 24,14

Elektronische identificatiegegevens 370 8,83

Gerechtelijke en geheime gegevens 327 7,80

Financiële bijzonderheden 257 6,13

1.5.4.3 Behandelde wetgeving in de kerndossiers (top 5)

Wetgeving Aantal % dossiers

Privacywet artikel 9-10-12 (rechten datasubject) 1 013 24,17

Artikel 4 (rechtmatigheid verwerking) 631 15,05

Camerawetgeving 613 14,62

Artikel 5 (voorwaarden verwerking) 574 13,69

Artikel 13 (onrechtstreekse gegevenstoegang) 264 6,30

1.6 Q&A-dossiers

Vraag en antwoord dossiers zijn voornamelijk dossiers waarbij het antwoord gebaseerd is op een gekend standpunt van de Privacycommissie en 

waarbij de contacten beperkt zijn in aantal. Dit uit zich vooral in telefoonoproepen of korte mailuitwisselingen.

1.6.1 Globale analyse Q&A-dossiers Privacycommissie 2015

Trimester Dossier IN Dossier OUT % afgesloten Dossier OPEN

01.2015 - 03.2015 1 748 1 748 100,00% 0

04.2015 - 06.2015 1 434 1 434 100,00% 0

07.2015 - 09.2015 1 418 1 418 100,00% 0

10.2015 - 12.2015 1 451 1 451 100,00% 0

globaal 6 051 6 051 100,00% 0

De Privacycommissie behandelde in 2015 naast de voormelde 6 051 Q&A-dossiers ook 143 persdossiers.
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1.6.2 Domeinen en subdomeinen van de Q&A-dossiers 2015 (top 5)

Domein - Subdomein Aantal % (globaal)

Privacybeginselen 2 105 34,79

Beeldverwerking 1 671 27,62

bewakingscamera's 1 514 25,02

Google Street View 23 0,38

recht op afbeelding 128 2,12

webcasting 6 0,10

Arbeid 331 5,47

cameratoezicht 110 1,82

gegevens werknemers 60 0,99

geolocalisatie 60 0,99

identificatiemiddelen 18 0,30

rekrutering 13 0,21

telecommunicatie 48 0,79

vakbonden 4 0,07

welzijn op het werk 4 0,07

whistleblowing 14 0,23

Economie 222 3,67

bank/verzekeringen 21 0,35

bescherming consumenten 6 0,10

financiën 7 0,12

negatief luik krediet 177 2,93

positief luik krediet 11 0,18

Overheid 212 3,50

algemeen 17 0,28

bevolkingsregisters 22 0,36

DIV 25 0,41

e-gov 3 0,05

eID 30 0,50

fiscus 3 0,05

identificatiemiddelen 6 0,10

machtigingen 28 0,46

opdracht gerechtelijke of bestuurlijke politie 10 0,17

regionale en lokale besturen 5 0,08

Rijksregister 63 1,04

JVR_2015_NL.indb   63 23/05/2016   10:30:53



Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer | Jaarverslag 201564

Trimester Gewone aangifte VIA/DPR-aangifte Aangifte latere verwerking Thematische aangifte

01.2015 - 03.2015 462 115 12 1 984

04.2015 - 06.2015 402 268 18 1 321

07.2015 - 09.2015 489 116 3 1 445

10.2015 - 12.2015 457 95 11 1 490

globaal 1 810 594 44 6 240

1.7  Aangifte- en kennisgevingsdossiers

1.7.1 Globale analyse aangiftes 

Trimester Nieuwe verwerkingen
Wijziging van 
verwerking

Correctie van 
verwerking

Beëindiging van 
verwerking

Totaal aantal 
verwerkingen

01.2015 - 03.2015 2 573 135 91 40 2 839

04.2015 - 06.2015 2 009 70 45 100 2 224

07.2015 - 09.2015 2 053 143 58 117 2 371

10.2015 - 12.2015 2 053 170 44 98 2 365

globaal 8 688 518 238 355 9 799

1.7.2 Meldingen van nieuwe gegevensverwerkingen 

 • Gewone aangifte:  melding van een verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld het aanleggen van een klantenbestand voor commerciële 

doeleinden).

 • VIA/DPR-aangifte: een gestandaardiseerde aangifte voor een grote groep verantwoordelijke voor de verwerking.

 • Aangifte latere verwerking: melding van het hergebruik van persoonsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek.

 • Thematische aangifte:  meldingen van het gebruik van bewakingscamera's. Een verwerking heeft betrekking op één bepaalde locatie maar kan 

meerdere bewakingscamera’s bevatten.
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Doeleinde Aantal aangiften

Algemene doeleinden 681

Doeleinden van de overheid 29

Bewaking en toezicht op de arbeidsplaats 1 215

Justitie en politie 214

Bewaking en toezicht 5 025

Onderwijs 9

Cultuur en welzijn 9

Sociale zekerheid 4

Gezondheidszorg 480

Primair of secundair wetenschappelijk onderzoek 123

Bank- en kredietwezen, verzekeringen 54

Handel 155

Latere verwerking 45

Andere doelen 579

1.7.3 Verwerkingen per doeleinde
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Trimester Globaal
Sport-

manifestatie
Betoging

Evenement
Feestelijkheden

Culturele 
manifestaties

Oproer Andere

01.2015- 03.2015 25 14 8 1 0 0 2

04.2015 - 06.2015 22 10 5 5 1 0 1

07.2015 - 09.2015 28 19 2 6 0 0 1

10.2015 - 12.2015 27 17 4 1 1 0 4

Globaal 102 60 19 13 2 0 8

1.7.4 Kennisgeving gebruik mobiele camera door de politiediensten

Volgens de camerawet mogen de politiediensten mobiele bewakingscamera’s inzetten bij grote volkstoelopen. Het gebruik van deze camera’s 

moeten ze melden bij de Privacycommissie.
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2 De Sectorale comités in cijfers

Binnen de Privacycommissie zijn Sectorale comités ingesteld. Deze 

comités zien toe op de naleving van de privacywetgeving in een 

bepaalde sector. Er zijn 5 Sectorale comités: het Sectoraal comité 

van het Rijksregister, het Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid 

en van de Gezondheid, het Sectoraal comité voor de Federale Over-

heid, het Sectoraal comité van de Kruispuntbank van Ondernemingen 

en het Statistisch Toezichtscomité. 

2.1  Sectoraal comité voor de Federale 
Overheid

Het Sectoraal comité voor de Federale Overheid ziet toe op de elek-

tronische mededeling van persoonsgegevens binnen de Federale 

Overheid en verleent machtigingen voor de elektronische medede-

ling van persoonsgegevens door een federale overheidsdienst of door 

een overheidsinstantie met rechtspersoonlijkheid die tot de Federale 

Overheid behoort. Het Comité ontving 70 aanvragen tot individuele 

machtiging. Naast individuele machtigingen zijn 37 aanvragen tot 

aansluiting bij een algemene machtiging ontvangen. In 2015 is er 1 

algemeen machtigingsdossier opgestart.

Van de 70 in 2015 geopende individuele machtigingsdossiers, zijn 

er 40 afgewerkt. Samen met de nog afgewerkte aanvragen uit 2014 

heeft dit geresulteerd in 18 machtigingen, 11 machtigingen met 

opschortende voorwaarden, 1 machtiging van bepaalde duur en in 

16 dossiers werd de behandeling stopgezet. 33 behandelde aanslui-

tingen resulteerden in een machtiging, bij 2 aansluitingen werd de 

behandeling stopgezet.

In 2015 behandelde het Sectoraal comité voor de Federale Overheid 

ook 2 algemene machtigingen, die beide tot een machtiging leidden.

2.2 Statistisch Toezichtscomité

In 2015 zijn 24 individuele machtigingsdossiers geopend. Al deze 

machtigingsdossiers werden volledig afgewerkt. Samen met de nog 

openstaande machtigingsdossiers uit 2014 resulteerde dit in 23 

machtigingen, waarvan 6 onder opschortende voorwaarden en 2 

machtigingen van bepaalde duur. Daarnaast werd in 4 dossiers de 

behandeling stopgezet.

2.3  Sectoraal comité van het 
Rijksregister

Machtigingen verlenen voor mededeling van de gegevens van het 

Rijksregister en gebruik van het Rijksregisternummer behoort tot de 

competentie van het Sectoraal comité van het Rijksregister.

In 2015 zijn 516 machtigingsaanvragen ontvangen, waarvan 3 

dossiers algemene machtigingen behandelen. Deze algemene mach-

tigingsdossiers zijn allen nog in 2015 afgewerkt. Daarnaast werd ook 

een algemene machtiging waarvan het dossier in 2014 was opgestart, 

afgewerkt. Alle 4 deze dossiers gaven aanleiding tot een machtiging.

Verder zijn er 425 aansluitingsaanvragen ontvangen. Op basis van 

de nieuwe aansluitingsaanvragen en de nog afgewerkte aanvragen 

uit 2014 hebben 435 begunstigden in 2015 een positieve evaluatie 

ontvangen waardoor ze op basis van de voorwaarden opgenomen 

in de algemene machtiging toegang hebben gekregen tot het Rijks-

register van de natuurlijk personen en het identificatienummer ervan 

mogen gebruiken. De behandeling van 18 dossiers werd stopgezet.

Tot slot werden er ook 88 individuele machtigingsdossiers geopend. 

In 2015 zijn 63 dossiers van deze dossiers volledig afgewerkt. Samen 

met de nog openstaande dossiers uit 2014 hebben deze volgende 

resultaten opgeleverd: 63 aanvragen zijn gemachtigd om toegang 

te krijgen tot het Rijksregister van de natuurlijke personen, voor 11 

van deze aanvragers is de machtiging wel verleend onder opschor-

tende voorwaarden, voor 1 onder ontbindende voorwaarden. Aan 7 

aanvragers werd een machtiging voor een bepaalde duur toegekend. 

6 aanvragers verkregen een gedeeltelijke machtiging. 3 machtigings-

aanvragen zijn geweigerd, bij 20 werd de behandeling stopgezet.

In 2015 opende het Sectoraal comité van het Rijksregister één advies-

dossier. Dit dossier werd in 2015 afgewerkt. Daarnaast werd ook één 

aanbevelingsdossier uit 2014 afgewerkt.

2.4  Sectoraal comité van de 
Kruispuntbank van Ondernemingen 

Het Sectoraal comité van de Kruispuntbank van Ondernemingen, dat 

toeziet op de veiligheid van gegevensverwerkingen binnen de Kruis-

puntbank, ontving het afgelopen jaar geen ontvankelijke machtigings-

aanvraag.
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2.5 Dossiers behandeld door de Sectorale comités in 2015

2.5.1  Dossier behandeld door het Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid en van 
de Gezondheid: SCSZ&G-dossiers in cijfers

2.5.1.1 Afdeling Gezondheid

 - adviezen: 1

 - beraadslagingen: 40

2.5.1.2 Afdeling Sociale Zekerheid

     - adviezen: 68

     - beraadslagingen: 101

2.5.2  Dossiers behandeld door het Sectoraal comité voor de Federale Overheid:  
FO-MA dossiers in cijfers 

2.5.2.1 Globale analyse FO-MA dossiers 2015 per type

Trimester
FO-MA 

dossier IN
FO-MA 

dossier OUT
% afgesloten

FO-MA 
dossier open

FO-MA dossier 
<2015 OUT

Totaal  FO-MA 
dossier OUT

01.2015 - 03.2015 27 26 96,30 1 0 26

aansluiting 6 6 100,00 0 0 6

algemene machtiging 0 0 nvt 0 0 0

individuele machtiging 21 20 95,24 1 0 20

04.2015 - 06.2015 25 14 56,00 11 0 14

aansluiting 5 5 100,00 0 0 5

algemene machtiging 0 0 nvt 0 0 0

individuele machtiging 20 9 45,00 11 0 9

07.2015 - 09.2015 30 20 66,67 10 4 24

aansluiting 15 11 73,33 4 0 11

algemene machtiging 0 0 nvt 0 1 1

individuele machtiging 15 9 60,00 6 3 12

10.2015 - 12.2015 26 12 46,15 14 8 20

aansluiting 11 9 81,82 2 4 13

algemene machtiging 1 1 100,00 0 0 1

individuele machtiging 14 2 14,29 12 4 6

globaal 108 72 66,67 36 12 84

aansluiting 37 31 83,78 6 4 35

algemene machtiging 1 1 100,00 0 1 2

individuele machtiging 70 40 57,14 30 7 47
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2.5.2.2 Behandelingstermijn FO-MA dossiers

Behandelingstermijn Afgesloten dossiers * (Aantallen) Afgesloten dossiers (%)

≤ 45 d 32 96,97

> 45 d 1 3,03

behandeling stopgezet 2 nvt

globaal 35 100,00

*  Afgesloten dossiers waarvoor de behandeling is stopgezet worden niet opgenomen in de berekening van de behandelingstermijn.

Behandelingstermijn Afgesloten dossiers * (Aantallen) Afgesloten dossiers (%)

≤ 45 d 30 100,00

> 45 d 0 0,00

behandeling stopgezet 16 nvt

globaal 46 100,00

Individuele machtiging

Wettelijk opgelegde behandelingstermijn:

30 dagen na ontvangst van het technisch en juridisch advies met een maximum van 45 dagen nadat het dossier volledig in orde is.

Behandelingstermijn Afgesloten dossiers * (Aantallen) Afgesloten dossiers (%)

≤ 45 d 2 100,00

> 45 d 0 0

behandeling stopgezet 0 nvt

globaal 2 100,00

2.5   Dossiers behandeld door de sectorale comités in 2015

2.5.1  Dossier behandeld door het Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid: SCSZ&G-dossiers in cijfers
2.5.1.1 Afdeling Gezondheid

 - adviezen: 1
 - beraadslagingen: 40

2.5.1.2   Afdeling Sociale Zekerheid
 - adviezen: 68
 - beraadslagingen: 101

2.5.2   Dossiers behandeld door het Sectoraal comité voor de Federale Overheid: FO-MA dossiers in cijfers

2.5.2.1 Globale analyse FO-MA dossiers 2015 per type

Trimester FO-MA dossier IN FO-MA dossier OUT % afgesloten FO-MA dossier open FO-MA dossier <2015 OUT Totaal  FO-MA dossier OUT
01.2015 - 03.2015 27 26 96,30 1 0 26

aansluiting 6 6 100,00 0 0 6
algemene machtiging 0 0 nvt 0 0 0
individuele machtiging 21 20 95,24 1 0 20

04.2015 - 06.2015 25 14 56,00 11 0 14
aansluiting 5 5 100,00 0 0 5
algemene machtiging 0 0 nvt 0 0 0
individuele machtiging 20 9 45,00 11 0 9

07.2015 - 09.2015 30 20 66,67 10 4 24
aansluiting 15 11 73,33 4 0 11
algemene machtiging 0 0 nvt 0 1 1
individuele machtiging 15 9 60,00 6 3 12

10.2015 - 12.2015 26 12 46,15 14 8 20
aansluiting 11 9 81,82 2 4 13
algemene machtiging 1 1 100,00 0 0 1
individuele machtiging 14 2 14,29 12 4 6

globaal 108 72 66,67 36 12 84
aansluiting 37 31 83,78 6 4 35
algemene machtiging 1 1 100,00 0 1 2
individuele machtiging 70 40 57,14 30 6 46

2.5.2.2 Behandelingstermijn FO-MA dossiers

Aansluiting 

Behandelings-
termijn

Afgesloten dossiers * 
(Aantallen)

Afgesloten dossiers (%)

<= 45 d 32 96,97
> 45 d 1 3,03

behandeling 
stopgezet

2 nvt

globaal 35 100,00

Individuele machtiging

Behandelings-
termijn

Afgesloten dossiers * 
(Aantallen)

Afgesloten dossiers (%)

<= 45 d 30 100,00
> 45 d 0 0,00

behandeling 
stopgezet

16 nvt

globaal 46 100,00

Algemene machtiging

Behandelings-
termijn

Afgesloten dossiers * 
(Aantallen)

Afgesloten dossiers (%)

<= 45 d 2 100,00
> 45 d 0 0,00

 behandeling 
stopgezet

0 nvt

globaal 2 100,00

Wettelijk opgelegde behandelingstermijn: 30 dagen na ontvangst van het technisch en juridisch advies 
met een maximum van 45 dagen nadat het dossier volledig in orde is.

* Afgesloten dossiers waarvoor de behandeling is stopgezet worden niet opgenomen in de berekening van de behandelingstermijn

2.5.2.3 Gevolg verleend aan de afgesloten FO machtigingsdossiers

Dossiertype Gevolg Aantal % per dossiertype
machtiging 33 94,29
behandeling stopgezet 2 5,71

Individuele machtiging machtiging 18 39,13
machtiging met ontbindende voorwaarde 0 0,00
machtiging met opschortende voorwaarde 11 23,91
machtiging van bepaalde duur 1 2,17
gedeeltelijke machtiging 0 0,00
Onontvankelijk 0 0,00
behandeling stopgezet 16 34,78

Algemene machtiging machtiging 2 100,00
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Dossiertype Gevolg Aantal % / dossiertype

Aansluiting machtiging 33 94,29

behandeling stopgezet 2 5,71

Individuele machtiging machtiging 18 39,13

machtiging met ontbindende voorwaarde 0 0,00

machtiging met opschortende voorwaarde 11 23,91

machtiging van bepaalde duur 1 2,17

gedeeltelijke machtiging 0 0,00

onontvankelijk 0 0,00

behandeling stopgezet 16 34,78

Algemene machtiging machtiging 2 100,00

Beslissingen nummers 27/2019 en 29/2015 werden in hetzelfde dossier behandeld. Dit heeft als gevolg dat er één resultaat minder is dan het 

aantal uitgebrachte machtigingen (33).

Algemene machtiging Aantal

FO nr 12/2009 (01/10/2009) 2

FO nr 17/2010 (21/10/2010) 9

FO nr 04/2012 (29/03/2012) 1

FO nr 23/2013 (25/07/2013) 2

FO nr 05/2015 (19/03/2015) 4

FO nr 18/2015 (28/05/2015) 15

2.5.2.3 Gevolg verleend aan de afgesloten FO machtigingsdossiers

2.5.2.4 Aantal aansluitingen per algemene machtiging
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2.5.3  Dossiers behandeld door Statistisch Toezichtscomité:
STAT-MA dossiers in cijfers

2.5.3.1 Globale analyse STAT-MA dossiers 2015 per type

Trimester
STAT-MA 
dossier IN

STAT-MA 
dossier OUT

% 
afgesloten

STAT-MA 
dossier open

STAT-MA dossier 
<2015 OUT

Totaal  STAT-MA 
dossier OUT

01.2015 - 03.2015 10 10 100,00 0 0 10

aansluiting 0 0 nvt 0 0 0

algemene machtiging 0 0 nvt 0 0 0

individuele machtiging 10 10 100,00 0 0 10

04.2015 - 06.2015 9 9 100,00 0 0 9

aansluiting 0 0 nvt 0 0 0

algemene machtiging 0 0 nvt 0 0 0

individuele machtiging 9 9 100,00 0 0 9

07.2015 - 09.2015 5 5 100,00 0 1 6

aansluiting 0 0 nvt 0 0 0

algemene machtiging 0 0 nvt 0 0 0

individuele machtiging 5 5 100,00 0 1 6

10.2015 - 12.2015 0 0 nvt 0 2 2

aansluiting 0 0 nvt 0 0 0

algemene machtiging 0 0 nvt 0 0 0

individuele machtiging 0 0 nvt 0 2 2

globaal 24 24 100,00 0 3 27

aansluiting 0 0 nvt 0 0 0

algemene machtiging 0 0 nvt 0 0 0

individuele machtiging 24 24 100,00 0 3 27

Beslissingen nummers 27/2019 en 29/2015 werden in hetzelfde dossier behandeld. Dit heeft als gevolg dat er één resultaat minder is dan het aantal uitgebrachte machtigingen (33). 

2.5.2.4 Aantal aansluitingen per algemene machtiging

Algemene machtiging Aantal
FO nr 12/2009 (01/10/2009) 2
FO nr 17/2010 (21/10/2010) 9
FO nr 04/2012 (29/03/2012) 1
FO nr 23/2013 (25/07/2013) 2
FO nr 05/2015 (19/03/2015) 4
FO nr 18/2015 (28/05/2015) 15

2.5.3  Dossiers behandeld door Statistisch Toezichtscomité: STAT-MA dossiers in cijfers

2.5.3.1 Globale analyse STAT-MA dossiers 2015 per type

Trimester STAT-MA dossier IN STAT-MA dossier OUT % afgesloten STAT-MA dossier open STAT-MA dossier <2015 OUT Totaal  STAT-MA dossier OUT
01.2015 - 03.2015 10 10 100,00 0 0 10

aansluiting 0 0 nvt 0 0 0
algemene machtiging 0 0 nvt 0 0 0
individuele machtiging 10 10 100,00 0 0 10

04.2015 - 06.2015 9 9 100,00 0 0 9
aansluiting 0 0 nvt 0 0 0
algemene machtiging 0 0 nvt 0 0 0
individuele machtiging 9 9 100,00 0 0 9

07.2015 - 09.2015 5 5 100,00 0 1 6
aansluiting 0 0 nvt 0 0 0
algemene machtiging 0 0 nvt 0 0 0
individuele machtiging 5 5 100,00 0 1 6

10.2015 - 12.2015 0 0 nvt 0 2 2
aansluiting 0 0 nvt 0 0 0
algemene machtiging 0 0 nvt 0 0 0
individuele machtiging 0 0 nvt 0 2 2

globaal 24 24 100,00 0 3 27
aansluiting 0 0 nvt 0 0 0
algemene machtiging 0 0 nvt 0 0 0
individuele machtiging 24 24 100,00 0 3 27

2.5.3.2 Behandelingstermijn STAT-MA dossiers

Individuele machtiging

Behandelings-
termijn

Afgesloten dossiers * 
(Aantallen)

Afgesloten dossiers (%)

<= 45 d 23 100,00
> 45 d 0 0,00

behandeling 
stopgezet

4 nvt

globaal 27 100,00

Wettelijk opgelegde behandelingstermijn: 30 dagen na ontvangst van het technisch en juridisch advies 
met een maximum van 45 dagen nadat het dossier volledig in orde is.

* Afgesloten dossiers waarvoor de behandeling is stopgezet worden niet opgenomen in de berekening van de behandelingstermijn

2.5.3.3 Gevolg verleend aan de afgesloten STAT machtigingsdossiers

Dossiertype Gevolg Aantal % per dossiertype
Individuele machtiging machtiging 15 55,56

machtiging met ontbindende voorwaarde 0 0,00
machtiging met opschortende voorwaarde 6 22,22
machtiging van bepaalde duur 2 7,41
gedeeltelijke machtiging 0 0,00
onontvankelijk 0 0,00
behandeling stopgezet 4 14,81

2.5.4   Dossiers behandeld door het Sectoraal comité van het Rijksregister: RR-MA dossiers in cijfers

2.5.4.1 Globale analyse RR-MA dossiers 2015 per type

Trimester RR-MA dossier IN RR-MA dossier OUT % afgesloten RR-MA dossier open RR-MA dossier <2015 OUT Totaal  RR-MA dossier OUT
01.2015 - 03.2015 129 120 93,02 9 3 123

aansluiting 93 90 96,77 3 3 93
algemene machtiging 1 1 nvt 0 0 1
individuele machtiging 35 29 82,86 6 0 29

04.2015 - 06.2015 258 248 96,12 10 1 249
aansluiting 244 235 96,31 9 1 236
algemene machtiging 1 1 nvt 0 0 1
individuele machtiging 13 12 92,31 1 0 12

07.2015 - 09.2015 99 88 88,89 11 57 145
aansluiting 77 72 93,51 5 42 114
algemene machtiging 1 1 nvt 0 0 1
individuele machtiging 21 15 71,43 6 15 30

10.2015 - 12.2015 30 13 43,33 17 15 28
aansluiting 11 6 54,55 5 4 10
algemene machtiging 0 0 nvt 0 1 1
individuele machtiging 19 7 36,84 12 10 17
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2.5.3.2 Behandelingstermijn STAT-MA dossiers

2.5.3.3 Gevolg verleend aan de afgesloten STAT machtigingsdossiers

Dossiertype Gevolg Aantal % / dossiertype

Individuele machtiging machtiging 15 55,56

machtiging met ontbindende voorwaarde 0 0,00

machtiging met opschortende voorwaarde 6 22,22

machtiging van bepaalde duur 2 7,41

gedeeltelijke machtiging 0 0,00

onontvankelijk 0 0,00

behandeling stopgezet 4 14,81

*  Voor de afgesloten dossier worden de dossiers die onontvankelijk zijn of waarvoor de behandeling is stopgezet niet opgenomen in de 

berekening van de behandelingstermijn.

Behandelingstermijn Afgesloten dossiers * (Aantallen) Afgesloten dossiers (%)

≤ 45 d 23 100,00

> 45 d 0 0,00

behandeling stopgezet 4 nvt

globaal 27 100,00

Individuele machtiging

Wettelijk opgelegde behandelingstermijn:

30 dagen na ontvangst van het technisch en juridisch advies met een maximum van 45 dagen nadat het dossier volledig in orde is.
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2.5.4  Dossiers behandeld door het Sectoraal comité van het Rijksregister: 
RR-MA dossiers in cijfers

2.5.4.1 Globale analyse RR-MA dossiers 2015 per type

Trimester
RR-MA dossier 

IN
RR-MA dossier 

OUT
% afgesloten

RR-MA dossier 
open

RR-MA dossier 
<2015 OUT

Totaal  RR-MA 
dossier OUT

01.2015 - 03.2015 129 120 93,02 9 3 123

aansluiting 93 90 96,77 3 3 93

algemene machtiging 1 1 nvt 0 0 1

individuele machtiging 35 29 82,86 6 0 29

04.2015 - 06.2015 258 248 96,12 10 1 249

aansluiting 244 235 96,31 9 1 236

algemene machtiging 1 1 nvt 0 0 1

individuele machtiging 13 12 92,31 1 0 12

07.2015 - 09.2015 99 88 88,89 11 57 145

aansluiting 77 72 93,51 5 42 114

algemene machtiging 1 1 nvt 0 0 1

individuele machtiging 21 15 71,43 6 15 30

10.2015 - 12.2015 30 13 43,33 17 15 28

aansluiting 11 6 54,55 5 4 10

algemene machtiging 0 0 nvt 0 1 1

individuele machtiging 19 7 36,84 12 10 17

globaal 516 469 90,89 47 76 545

aansluiting 425 403 94,82 22 50 453

algemene machtiging 3 3 100,00 0 1 4

individuele machtiging 88 63 71,59 25 25 88
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2.5.4.2 Behandelingstermijn RR-MA dossiers

Aansluiting

Behandelingstermijn Afgesloten dossiers * (Aantallen) Afgesloten dossiers (%)

≤ 45 d 429 98,62

> 45 d 6 1,38

behandeling stopgezet 18 nvt

globaal 453 100,00

*  Afgesloten dossiers waarvoor de behandeling is stopgezet worden niet opgenomen in de berekening van de behandelingstermijn.

Behandelingstermijn Afgesloten dossiers * (Aantallen) Afgesloten dossiers (%)

≤ 45 d 67 98,53

> 45 d 1 1,47

behandeling stopgezet 20 nvt

globaal 88 100,00

Individuele machtiging

Wettelijk opgelegde behandelingstermijn:

30 dagen na ontvangst van het technisch en juridisch advies met een maximum van 45 dagen nadat het dossier volledig in orde is.

Behandelingstermijn Afgesloten dossiers * (Aantallen) Afgesloten dossiers (%)

≤ 45 d 4 100,00

> 45 d 0 0,00

behandeling stopgezet 0 nvt

globaal 4 100,00

Algemene machtiging
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2.5.4.3 Gevolg verleend aan de afgesloten RR machtigingsdossiers

Dossiertype Gevolg Aantal % / dossiertype

Aansluiting secretariaat machtiging 435 96,03

behandeling stopgezet 18 3,97

Individuele machtiging machtiging 38 43,18

machtiging met opschortende voorwaarde 11 12,50

machtiging met ontbindende voorwaarde 1 1,14

machtiging van bepaalde duur 7 7,95

gedeeltelijke machtiging 6 6,82

weigering 3 3,41

onontvankelijk 2 2,27

behandeling stopgezet 20 22,73

Algemene machtiging machtiging 4 100,00

Algemene machtiging Aantal

RR nr 08/2006 (22/03/2006) 367

RR nr 21/2009 (25/03/2009) 8

RR nr 22/2009 (25/03/2009) 2

RR nr 28/2009 (18/05/2009) 17

RR nr 38/2009 (17/06/2009) 5

RR nr 74/2009 (23/12/2009) 1

RR nr 35/2010 (06/10/2010) 2

RR nr 02/2011 (26/01/2011) 10

RR nr 13/2013 (13/02/2013) 14

RR nr 102/2014 (10/12/2014) 1

RR nr 107/2014 (10/12/2014) 3

RR nr 21/2015 (25/03/2015) 5

2.5.4.4 Aantal aansluitingen per algemene machtiging

2.5.4.5 Overige dossiers Sectoraal comité van het Rijksregister

In 2015 opende het Sectoraal comité van het Rijksregister 1 adviesdossier. Dit dossier kreeg een gunstig advies in advies nummer 01/2015 van 

29 juli 2015.

In 2015 werd door het Sectoraal comité van het Rijksregister 1 aanbevelingdossier uit 2014 afgewerkt. Dit dossier kreeg als aanbevelingsnummer 

01/2015 van 18 februari 2015.
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2.6 Vergelijkende analyse: 2014 - 2015

2.6.1 Openen van dossiers

2014 2015 ∆ IN - nominaal

Kerndossiers 3 826 4 192 366

Beslissingsdossiers 914 957 43

SCSZ&G-MA 153 141 -12

SCSZ&G-A 54 69 15

FO-MA 48 70 22

FO-AD 17 37 20

FO-ALG 3 1 -2

FO-A 0 0 0

FO-EVAL 1 0 -1

STAT-MA 30 24 -6

STAT-ALG 1 0 -1

RR-MA 140 88 -52

RR-AD 364 425 61

RR-ALG 3 3 0

RR-A 0 1 1

RR-AR 1 0 -1

RR-EVAL 1 0 -1

CO-A 58 64 6

CO-AR 3 5 2

CO-LV 14 10 -4

CO-EVAL 23 19 -4

RPR-aangiftedossiers 8 367 9 799 1 432

Kennisgeving mobiele camera 110 102 -8

PR-dossiers 151 143 -8

FO-dossiers 4 166 6 051 1 885
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2014 2015 ∆  IN - nominaal

Kerndossiers 3 210 3 405 195

Beslissingsdossiers 663 750 87

FO-MA 46 47 1

FO-AD 22 35 13

FO-ALG 0 2 2

FO-EVAL 1 0 -1

STAT-MA 28 27 -1

STAT-ALG 1 0 -1

RR-MA 137 88 -49

RR-AD 315 453 138

RR-ALG 4 4 0

RR-A 0 1 1

RR-AR 0 1 1

RR-EVAL 1 0 -1

CO-A 64 62 -2

CO-AR 5 5 0

CO-LV 14 10 -4

CO-EVAL 25 15 -10

2.6.2 Afsluiten van dossiers

SCSZ&G-MA Machtiging 'Sociale Zekerheid en Gezondheid' RR-ALG Algemene machtiging 'Rijksregister'

SCSZ&G-A Advies 'Sociale Zekerheid en Gezondheid' RR-A Advies 'Rijksregister'

FO-MA Machtiging 'Federale Overheid' RR-AR Aanbeveling ‘Rijksregister’

FO-AD Aansluiting algemene machtiging 'Federale Overheid' RR-EVAL Evaluatie impact adviezen ‘Rijksregister’

FO-ALG Algemene machtiging 'Federale Overheid' CO-A Adviesaanvragen (artikel 29 Privacywet) Commissie

FO-A Advies 'Federale Overheid' CO-AR Aanbeveling Commissie

FO-EVAL Evaluatie impact adviezen ‘Federale Overheid’ CO-LV Aanbeveling latere verwerking Commissie

STAT-MA Machtiging 'Statistisch Toezichtscomité' CO-EVAL Evaluatie impact adviezen Commissie

STAT-ALG Algemene machtiging 'Statistisch Toezichtscomité' RPR Openbaar register

RR-MA Machtiging 'Rijksregister' PR Pers

RR-AD Aansluiting algemene machtiging 'Rijksregister' Q&A Front office - Vraag & antwoorddossiers
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81

‘ik beslis’

De wereld staat niet stil, zij verandert voortdurend. Dit creëert nieuwe mogelijkheden en uitdagingen. Vandaag nemen technologische ontwikke-

lingen met en voor de verwerking van persoonsgegevens in deze wereld een belangrijke plaats in, ook in de leefwereld van kinderen en jongeren. 

Technologie is een verrijking van hun leefwereld. Toch worden technologische ontwikkelingen vaak als een bedreiging beschouwd voor de privacy. 

Aan elke gegevensverwerking zijn immers risico’s verbonden op het vlak van privacybescherming. Wanneer er echter bewust en verantwoordelijk 

wordt omgegaan met persoonsgegevens van zowel zichzelf als van anderen, kunnen kinderen, jongeren en hun ouders vertrouwen hebben in 

deze nieuwe technologieën en genieten van de vele positieve mogelijkheden die zij bieden. 

‘Ik beslis’ is dan ook gefundeerd op het uitgangspunt dat de bescherming van de privacy van onze kinderen en jongeren pas dan kan slagen 

wanneer zij zich bewust zijn van hun privacy en van die van anderen. Daarom zijn de website www.ikbeslis.be en alle projecten van ‘ik beslis’ erop 

gericht jongeren te tonen hoe ze zich een privacy-vriendelijke attitude kunnen toe-eigenen, voor zichzelf maar ook ten aanzien van de anderen. 

Het ondersteunend team achter het ‘ik beslis’-project bestaat uit een groepje medewerkers van de Privacycommissie, allen  met verschillende 

achtergrond maar met één gemeenschappelijke overtuiging: jongeren moeten worden gestimuleerd bij de ontwikkeling van hun privacyrefl ex.

Het centrale informatieproduct van ‘ik beslis’ is haar website www.ikbeslis.be. Deze website bevat informatie rond de bescherming van persoons-

gegevens op maat van 4 doelgroepen: kinderen, jongeren, ouders en het onderwijs. 

Omdat ook ouders en scholen met heel wat vragen zitten rond de privacy van hun kinderen en leerlingen, wil ‘ik beslis’ ook voor hen een bron 

van informatie zijn. ‘Ik beslis’ wil hen daarenboven ook, als voornaamste actoren in de opvoeding van kinderen en jongeren, stimuleren om bij te 

dragen aan de bewustwording rond privacy bij kinderen en jongeren.
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1 ‘ik beslis’ in 2015

In 2015 veroverde het ‘ik beslis’-project definitief zijn plek binnen de 

Privacycommissie. Met de jaren evolueerde het ‘ik beslis’-project, en 

het ondersteunende team, tot een referentiepunt voor de problema-

tiek rond de - al of niet online - privacybeleving van jongeren, maar 

eenzeer van hun ouders en leerkrachten.

Dit jaar lag de focus op de adolescenten (15-18 jarigen). Deze doel-

groep is opgegroeid met nieuwe technologieën en sociale media. 

Voor hen hebben smartphones, YouTube, Facebook, snapchat, 

WhatsApp, Instagram, geen geheimen en heel dikwijls zijn zij net 

diegenen die hun ouders, en zelfs leerkrachten, de nieuwe apps en 

toepassingen leren kennen en gebruiken. Hoewel zij deze nieuwig-

heden moeiteloos in hun dagelijkse leven integreren, blijkt dat velen 

er geen vermoeden van hebben tot welke privacy-consequenties hun 

online-activiteiten kunnen leiden. 

Daarom werd 2015 voor ‘ik beslis’ het jaar van het recht op afbeel-

ding. Een thema – zo is gebleken – dat niemand onberoerd laat en 

waar velen vragen rond hebben. Uit cijfers afkomstig van Awel blijkt 

dat er in 2015 een honderdtal gesprekken rond gepest worden in 

verband met foto’s, filmpjes hebben plaatsgevonden met jongeren. 

Meer specifiek gaat het vaak over gepest worden door een naakt-

video/naaktfoto, al dan niet zelf doorgestuurd of online geplaatst, 

gepest worden door een foto of filmpje op internet/facebook/snap-

chat. Awel merkt ook op dat kinderen en jongeren hun rechten in 

verband met het ongewild verspreiden van filmpjes en foto’s niet echt 

lijken te kennen. Meer dan 100 gesprekken, dat zijn gemiddeld 2 

gesprekken per week. En wetende dat lang niet alle jongeren een 

luisterend oor zoeken bij Awel, geeft dit toch aan dat een deel van 

onze jongeren problemen ondervindt door de verspreiding van hun 

beeldmateriaal.

Het recht op afbeelding houdt kort gesteld in dat voor het maken 

en verspreiden van beeldmateriaal van personen, de toestemming 

nodig is van de afgebeelde perso(o)n(en). Via verschillende acties (de 

ontwikkeling van een lespakket, de verspreiding van een folder en 

het uitwerken van een themablok op de ‘ik beslis’-website) bracht ‘ik 

beslis’ dit thema onder de aandacht. 

Hierna volgt een overzicht  van de belangrijkste ‘ik beslis’-initiatieven 

in 2015.

1.1   Het privacy-laboratorium — 
een project in samenwerking met 
Emsoc en het Vlaams Departement 
Onderwijs en Vorming — 
bekendmaking winnaar

“Maar hoe werkt dat dan, die privacy-instellingen?”, “ik begrijp niet 

hoe ik de privacy-instellingen op sociale media moet gebruiken”, … 

vele jongeren (maar evengoed volwassenen) maken geen gebruik 

van de privacy-instellingen die sociale netwerksites ter beschikking 

stellen. Misschien omdat ze niet weten dat deze bestaan, maar even-

goed omdat ze er niet mee kunnen werken. Jongeren louter vertellen 

dat ze de privacy-instellingen op sociale media moeten gebruiken, is 

dus slechts het begin. 

Daarom ontwikkelde ‘ik beslis’ het privacy-laboratorium. Dit is een 

initiatief dat op zichzelf staat, maar tevens ook werd gebruikt voor 

de campagne ‘Wie ben jij online?” van het Departement Onderwijs 

en Vorming Vlaanderen. “Wie ben jij online?” was een campagne 

over online privacy voor klassen van de 1ste graad secundair. De 

campagne liep van 16 oktober 2014 tot 15 januari 2015. Aan deze 

campagne was ook een wedstrijd gekoppeld. Een van de wedstrijd-

opdrachten was het ‘Privacy Lab’ van ‘ik beslis’. 

Een school uit Bree kwam als winnaar uit de bus. Deze klas won een 

uitstap naar een pretpark, kreeg een infosessie over internetgebruik 

en de leerkracht won een tablet. De klas 1Ba Piva Antwerpen waagde 

zich aan de opdracht van het privacy-laboratorium en maakte een 

creatief filmpje over het gebruik van veilige wachtoorden. Dit filmpje 

werd gepubliceerd op onze website www.jongeren.ikbeslis.be/priva-

cytyps-uit-het-lab-0.

1.2 Lespakket Recht op afbeelding 

Dit jaar ontwikkelde het ‘ik beslis’-team in samenwerking met CHIPS 

vzw het lespakket ‘Recht op afbeelding’ voor de tweede en derde 

graad van het secundair onderwijs. 

Dat er grote nood bestaat aan meer duiding rond dit thema, lijdt geen 

twijfel. We delen 24/24 en 7/7 met z’n allen massaal foto’s en film-

pjes en worden overstelpt met ontelbare beelden over alles en nog 

wat, over onszelf, onze kinderen, onze familie, onze sportclub, onze 

school, ons werk, onze kerk, onze jeugdbeweging,enz... Youtube, 

Snapchat, Instagram, Airdrop, WhatsApp, etc. Een paar jaar terug 

nog onbestaande maar nu dagelijkse kost. Voor onze jongeren is een 

leven zonder online delen van beeldmateriaal nu al ondenkbaar.

Het hoeft geen betoog dat deze evolutie bij tijden onze privacy in het 

gedrang brengt. Niemand schijnt nog precies te weten of we kunnen 

weigeren om gefilmd te worden of verbieden dat beeldmateriaal over 

ons verspreid wordt. 

Het lespakket recht op afbeelding biedt een antwoord op deze 

vragen. 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 fotograferen, 

laat staan online te delen. Bij het lespakket hoort ook een interac-

tieve foto-oefening, die de leerlingen als oefening kunnen maken. Het 
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lespakket is modulair opgebouwd en is daarom zowel bruikbaar in 

het algemeen onderwijs als in de technische- en beroepsrichtingen. 

Het is uitgegeven in het Nederlands en in het Frans. Het kan gratis 

gedownload worden via onze website: www.ikbeslis.be; doelgroep 

onderwijs.

Met dit lespakket willen we er op een positieve manier toe bijdragen 

dat jongeren bewuster én privacyvriendelijker omgaan met beeldma-

teriaal.

Dit lespakket is het resultaat van de vruchtbare samenwerking tussen 

het ‘ik beslis’-team van de Privacycommissie en CHIPS vzw. Dankzij 

de unieke combinatie van kennis, ervaring en vaardigheden van beide 

organisaties, laat dit lespakket de leerlingen op een prettige manier 

kennismaken met het recht op afbeelding.

Het lespakket werd verspreid via de Nederlandstalige en Franstalige 

onderwijsfora, gepubliceerd op de website ‘ik beslis’ en bekendge-

maakt via een mailing naar alle Belgische scholen.

1.3 Folder “Recht op afb eelding —
Hoe zit dat?”  

Naast het lespakket, ontwierp het ‘ik beslis’-team ook een folder rond 

het recht op afbeelding. Deze folder werd specifi ek ontworpen door 

en voor jongeren. Hiertoe ging ‘ik beslis’ een samenwerking aan met 

CHIPS vzw. Deze vereniging wordt ondersteund door de Vlaamse 

Gemeenschap en is een organisatie voor jongeren met journalistieke 

ambities. De voorbeelden uit de folder zijn gebaseerd op waarge-

beurde feiten. De inhoud is specifi ek afgestemd op de vaardigheden 

en de leefwereld van deze doelgroep.

Via deze folder wordt aan jongeren uitgelegd dat het maken en 

verspreiden van beeldmateriaal enkel kan mits de toestemming van 

de afgebeelde personen. Net als bij het lespakket over het recht 

op afbeelding, is de centrale boodschap niet om het maken en 

verspreiden van beeldmateriaal te verbieden, maar om de jongeren 

de nodige kennis en vaardigheden bij te brengen om op een correcte 

manier met beeldmateriaal van henzelf en anderen om te gaan. Zo 

wordt miserie rond beeldmateriaal vermeden en blijft het maken en 

delen van beeldmateriaal voor iedereen plezant.

De folder bestaat in de drie landstalen en werd gepubliceerd op de 

onderwijsfora, op de website ‘ik beslis’ en bekendgemaakt via een 

massale mailing naar de Belgische steden en gemeenten, de Belgi-

sche scholen en de Belgische CLB-centra.

Dat de folder tegemoetkomt aan een algemene behoefte, blijkt uit 

de grote belangstelling voor de folder. De bestellingen lopen massaal 

binnen zowel vanuit de steden en gemeenten, de scholen, CLB-

centra, maar ook Hogescholen en Universiteiten. Eind 2015 werden 

reeds 37.000 folders verspreid.

Het is nu al duidelijk dat de folder ook in 2016 volop actueel zal 

blijven en dat de nood aan correcte informatie rond dit thema nog 

zal groeien.

De folder “Recht op afbeelding – Hoe zit dat?” is gratis te bestellen via 

onze website www.ikbeslis.be 

 

Het recht op afbeelding 

Lespakket voor de tweede en derde graad secundair onderwijs 

Versie 1.2 september 2015 

Recht op

Hoe

Ve
ra

nt
w

oo
rd

el
ijk

e 
ui

tg
ev

er
: W

. D
eb

eu
ck

el
ae

re
, D

ru
kp

er
ss

tr
aa

t 3
5,

 1
00

0 
Br

us
se

l  
- 

 e
-m

ai
l p

riv
ac

yc
om

m
is

si
e:

 c
om

m
is

si
on

@
pr

iv
ac

yc
om

m
is

si
on

.b
e

Luis (21) werkt         als onthaalmedewerker 
in een cultuur-           centrum. Zijn baas 
vraagt om de workshop kinderdans voor 
kinderen van 4 tot 7 jaar oud te fi lmen. Zijn 
baas benadrukt om alle kinderen minstens 
één keer alleen in beeld te brengen. Luis 
plaatst het fi lmpje vervolgens op de 
Facebookpagina van het cultuurcentrum.

MAGDA?
 Een fotograaf of cameraman moet steeds 
toestemming vragen vooraleer hij iemand 
fotografeert of fi lmt. Een minderjarige zonder 
onderscheidingsvermogen (jonger dan 12 
jaar) kan zelf geen toestemming geven. In dit 
geval moeten de ouders dus toestemming 
geven.

 Luis heeft geen toestemming gevraagd aan 
de ouders van de kinderen die de workshop 
volgen. Wat Luis doet, mag niet.

OPGELET! Voor deze kinderen moet de fotograaf 
of cameraman aan de ouders van het kind 
toestemming vragen. Voor een minderjarige 
met onderscheidingsvermogen (vanaf 12 à 14 
jaar) moeten de minderjarige én zijn ouders 
toestemming geven.

Hoe problemen vermijden?
 Vraag altijd toestemming als je een foto of fi lmpje 
van iemand wil maken of delen.

 Wil je geen foto of fi lmpje van jezelf laten maken? 
Aarzel dan niet om dat te zeggen tegen de fotograaf 
of cameraman. 

 Wil je niet dat de foto of het fi lmpje gepubliceerd 
wordt? Zeg dat tegen de fotograaf of cameraman.  

Wat doe je als het toch gebeurt?
 Je kan de persoon aanspreken die de foto of het 
fi lmpje heeft gemaakt en hem vragen om het 
beeldmateriaal te verwijderen.

 Je kan contact opnemen met de Privacycommissie.

 Je kan met je verhaal terecht bij de politie.

Uitzonderingen:
 Er zijn uitzonderingen op de regel dat je altijd 
toestemming moet vragen vooraleer je iemand 
fotografeert of fi lmt. Zo moeten journalisten 
bijvoorbeeld niet altijd toestemming vragen en heb 
je geen toestemming nodig voor het maken van een 
familiefotoboek.

Meer weten over het recht 
op afbeelding? Meer info 
en voorbeelden vind je op 
jongeren.ikbeslis.be  

De meeste voorbeelden in deze folder zijn 
gebaseerd op waargebeurde feiten. De namen van 
de daders en slachtoff ers zijn aangepast om de 
privacy van de betrokkenen te garanderen. Ook 
de beelden zijn opnieuw gemaakt. Alle afgebeelde 
personen hebben hun toestemming gegeven.
Il existe aussi une version Française de ce dépliant.

CBPL
Commissie voor de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer

AFBEELDING
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1.4 Website

Hoewel er hier niet verder zal worden op ingegaan, spreekt het vanzelf 

dat de website ‘ik beslis’ voortdurend wordt bijgewerkt en vernieuwd. 

In 2015 werden een themablok rond het recht op afbeelding en een 

themablok over smartphones en tablets en hun toepassingen aan de 

website toegevoegd. 

1.5 Deelname aan internationale 
en nationale werkgroepen rond 
mediawijsheid

1.5.1 Werkgroep “Digitial Education for all” 
van de Internationale conferentie van 
commissarissen gegevensbescherming

Gedurende 2015 volgde het ‘ik beslis’-team deze werkgroep die de 

uitwisseling van goede praktijken en initiatieven van de gegevens-

beschermingsautoriteiten wil bevorderen en niet alleen de Europese 

maar ook deze buiten de Europese grenzen die burgers willen sensi-

biliseren inzake het eerbiedigen van privacy en persoonsgegevens. 

De werkgroep focust zich vooral op promotie en sensibiliseringscam-

pagnes bestemd voor leerkrachten, opvoeders en andere actoren in 

de opvoedingssector evenals voor de ouders.

1.5.2 Adlit

Het Adlit-project is een onderzoeksproject rond reclamewijsheid bij 

minderjarigen. Het doel van het Adlit project (dat staat voor ‘adver-

tising literacy’ of reclamewijsheid) is nagaan hoe we kinderen en 

jongeren kunnen leren omgaan met reclame, zodat ze opgroeien tot 

geïnformeerde consumenten die zelf bewuste keuzes maken. Meer 

informatie over dit project is te vinden op www.adlit.be/

Een lid van het ‘ik beslis’-team is lid van het begeleidingscomité bij dit 

wetenschappelijk onderzoek. 

1.5.3 Rondetafelgesprek over (online) privacy en 
de rol van opvoedingsverantwoordelijken

Op 16 september 2015 organiseerde de Kinderrechtencoalitie Vlaan-

deren een rondetafelgesprek over (online) Privacy en de rol van opvoe-

dingsverantwoordelijken. De Kinderrechtencoalitie Vlaanderen is een 

netwerk van 26 niet-gouvernementele organisaties die in de brede zin 

actief zijn rond kinderrechten. Haar voornaamste taak bestaat uit het 

toezien op de naleving van het VN-Kinderrechtenverdrag in België. 

In 2015 koos de Kinderrechtencoalitie ‘Privacy’ als een van de onder-

werpen waarrond zij ging werken. In de vorm van twee rondetafelge-

sprekken probeert de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen na te gaan 

waar de knelpunten liggen en welke aanbevelingen zij kan formuleren. 

Met de input van de ronde tafelgesprekken wil de Kinderrechtenco-

alitie tot een standpunt (een zgn. ‘position paper’) komen. Met dit 

standpunt gaat de Kinderrechtencoalitie vervolgens aan de slag in 

haar beleidsbeïnvloedend werk.

‘ik beslis’ ging in op een uitnodiging tot deelname aan het rondeta-

felgesprek over (online) privacy en de rol van opvoedingsverantwoor-

delijken.

1.5.4 Belgian Better Internet Consortium - B-Bico

In het kader van het Connecting Europe Facility Programma van de 

Europese Commissie, heeft Child Focus een nieuw project op poten 

gezet, genaamd B-BICO (Belgian Better Internet Consortium) en dit 

in partnerschap met Media Animation, Cert.be, de Conseil Superieur 

de l’Education aux Medias en het Vlaams Kenniscentrum voor Media-

wijsheid. Het hoofddoel van dit project is het samenbrengen van alle 

belangrijke actoren die werken aan een veiliger en beter internet voor 

kinderen en jongeren. Door de creatie van een consortium van deze 

actoren, willen we de kennisuitwisseling stimuleren en synergieën of 

concrete samenwerkingen faciliteren. Daarnaast zullen de project-

partners ook een aantal concrete vormings- en sensibiliseringsacties 

op poten zetten. Nadere informatie hierover is beschikbaar op de 

volgende webpagina: www.b-bico.be

‘ik beslis’ was aanwezig op de lanceringsvergadering en volgt dit 

project op.

1.5.5 Overlegplatform over de meerwaarde van 
onderzoek voor de media-industrie (en 
omgekeerd) op vlak van mediawijsheid

Mediawijs.be, het Kenniscentrum Mediawijsheid, wil de komende 

jaren werken aan een traject om de media-industrie meer te betrekken 

bij het mediawijsheid-verhaal. Het Kenniscentrum Mediawijsheid 

organiseert daarom een aantal inspirerende sessies om te bekijken 

hoe verschillende actoren uit de industrie elkaar kunnen versterken. 

Op 19 november 2015 was ‘ik beslis’ aanwezig op de eerste sessie.
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