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1
De Commissie voor de 

bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer, beter gekend als 

de Privacycommissie, is een 

onafhankelijk orgaan dat erop 

toeziet dat de privacy wordt 

beschermd bij de verwerking van 

persoonsgegevens.

De Privacycommissie werd 

opgericht door de Belgische 

Federale Kamer van 

volksvertegenwoordigers bij de 

Wet van 8 december 1992.
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1DEPRIVACYCOMMISSIE

SAMENSTELLING

De Privacycommissie telt zestien leden.

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

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

MISSIE

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

De Privacycommissie verleent 
ondersteuning en geeft advies aan 
burgers, overheid en privéorganisaties.

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

Voorzitter
dhr. Willem Debeuckelaere

Ondervoorzitter
dhr. Stefan Verschuere
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22016 HET JAAR VAN DE ALGEMENEVERORDE- NING GEGEVENS- BESCHERMING (AVG)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is in werking getreden op
24 mei 2016 maar de daadwerkelijke toepassing is voorzien voor 25 mei 2018.
De Privacycommissie heeft meerdere activiteiten opgezet om de toepassing van 
deze nieuwe verordening voor te bereiden.

13 STAPPENPLAN

De Privacycommissie heeft een handleiding 
in 13 stappen uitgewerkt zodat bedrijven en 

organisaties de verschillen tussen 
de huidige Privacwet en de AVG 
gemakkelijk kunnen opsporen. 
Deze handleiding helpt bedrij- 
ven en organisaties hun huidig 
gegevensbeschermingsbeleid 
te evalueren en aan te passen 
aan de nieuwe vereisten van de 
AVG.

     DIT STAPPENPLAN IS TE 
DOWNLOADEN OP DE WEBSITE

THEMADOSSIER EN FAQ

Op de website werd een themadossier gewijd 
aan de nieuwe bepalingen van de AVG. het 
doel van dit themadossier is om per doelgroep 
iedere bepaling van de AVG uit te leggen: de 
verwerkingsverantwoordelijke, de verwerker 
en de burger. Ook werd een formulier online 
gezet, bestemd voor de ondernemingen 
waarmee zijn hun vragen over de nieuwe ver- 
ordening kunnen stellen. De meest gestelde 
vragen worden onder "FAQ" op de website 
gepubliceerd.  
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2016 HET JAAR VAN DE ALGEMENEVERORDE- NING GEGEVENS- BESCHERMING (AVG)
De Privacycommissie wordt veel 
gevraagd om deel te nemen aan 
conferenties en colloquia en dit 
voor alle sectoren. Omdat de 
Privacycommissie veel belang 
hecht aan de sensibilisering en 
informatieverstrekking rond de AVG, 
tracht zij aan zoveel mogelijk verzoe-
ken tegemoet te komen. De Privacy-
commissie heeft zich ook geassoci-
eerd met verschillende universiteiten 
(CRID, VUB, CiTiP en de KU Leuven) 
om een conferentiecyclus rond de AVG 
te organiseren.

De groep van het Artikel 29 (G29) groepeert 
alle Europese gegevensbeschermingsauto-

riteiten, waaronder de Priva-
cycommissie. In 2016 keurde 
de G29 een actieplan goed 
dat betrekking heeft op de im-
plementatie van de AVG, met 
als voornaamste actie de be- 
geleiding van de verwerkingsver-
antwoordelijken en de verwerkers. 

Hiertoe keurde de G29 richtsnoe-
ren goed over het recht op overdraagbaarheid, 
de functionaris voor gegevensbescherming en 
het begrip leidende toezichthoudende autori-
teit.

     DE RICHTSNOEREN ZIJN TE 
DOWNLOADEN OP DE WEBSITE

De gegevensbeschermingseffectbeoordeling 
is een van de nieuwe verplichtingen die de 
AVG oplegt. De Privacycommissie wenste de 
adviezen en voorstellen van diverse betrokken 
actoren te integreren in haar ontwerp van 
aanbeveling uit eigen beweging. Zij heeft 
daarom beslist haar ontwerp van aanbeveling 
te onderwerpen aan een publieke consultatie.

RICHTSNOEREN VAN DE GROEP 
VAN HET ARTIKEL 29

DEELNAME AAN  
CONFERENTIES



6        2016 - DE ACTIVITEITEN VAN DE PRIVACYCOMMISSIE IN HET KORT

3BELANGRIJKEDOSSIERS

De Privacycommissie gaf advies, formuleerde een aanbeveling of informeerde in 2016 o.a. 
over volgende uiteenlopende thema’s: 

CLOUD COMPUTING 

Om ondernemingen en administraties te  
begeleiden bij de uitrol van cloud computing-
diensten bracht de Privacycommissie hier-
over een advies uit eigen beweging uit. On-
danks de risico’s van deze diensten erkent de  
Privacycommissie immers ook de economi-
sche voordelen ervan. 

Het advies omschrijft de plichten 
die uit de Privacywet voort-

vloeien en die in principe 
van toepassing zijn op de 
klanten van clouddiensten. 

Er worden ook richtlijnen 
geformuleerd om de overstap naar een cloud-
dienst bedachtzaam voor te bereiden. 

     HET VOLLEDIGE ADVIES 10/2016 IS 
RAADPLEEGBAAR OP DE WEBSITE

 SOCIALE FRAUDE

De Privacycommissie adviseerde in 2015 
(24/2015) over het inzamelen van gebruiks-
gegevens  van nutsbedrijven en distributie-
beheerders in het kader van de strijd tegen 
sociale fraude. In 2016 werd verder opge- 
volgd in welke mate rekening werd gehouden 
met dit advies in het wetsontwerp hierover.

     HET VOLLEDIGE ADVIES 05/2016 IS 
RAADPLEEGBAAR OP DE WEBSITE  
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BELANGRIJKEDOSSIERS
   LAGE EMISSIEZONE

 
De Stad Antwerpen verzocht het Sectoraal 
Comité voor de Federale Overheid om toe-
gang te krijgen tot de DIV-databank. Via Num-
merplaatcontroles wil de Stad Antwerpen de 
meest vervuilende voertuigen beboeten die de 
Lage emissiezone (“LEZ”) inrijden, maar niet 
opgenomen zijn in de lijst van toegelaten voor-
tuigen. 

Het Sectoraal Comité weigerde aanvankelijk 
deze gegevensuitwisseling omdat deze bui-
tensporig was. Het moest volgens het comi-
té volstaan enkel DIV-gegevens te verwerken 
van de voertuigen die niet aan de LEZ-voor-
waarden voldeden, i.p.v. van alle in België ge-
registreerde voertuigen. 

Het LEZ-project werd in die zin aangepast, 
zodat het Comité finaal haar machtiging voor 
deze gegevensverwerking kon verlenen. 

     DE VOLLEDIGE BERAADSLAGINGEN 
23/2016 EN 37/2016 ZIJN RAADPLEEGBAAR 
OP DE WEBSITE

   ANTITERRORISME
 
In 2015 adviseerde de Privacycommissie 
over enkele geplande anti-terrorismemaat- 
regelen van de regering. De aangepaste ver-
sies van deze maatregelen werden in 2016 
opnieuw ter advies voorgelegd: o.a. een op 
te richten gemeenschappelijke gegevens-
bank voor ‘Foreign Terrorist Fighters’ en de 
opheffing van de anonimiteit voor gebruikers 
van prepaidkaarten. Er werden ook  adviezen 
geformuleerd over wetsvoorstellen die het  
financieren van terrorisme moeten voorkomen.

De gemeenschappelijke gegevensbank 
Foreign Terrorist Fighters 

     HET VOLLEDIGE ADVIES 31/2016 IS 
RAADPLEEGBAAR OP DE WEBSITE 

Opheffing anonimiteit prepaidkaartge-
bruikers

     HET VOLLEDIGE ADVIES 54/2016 IS 
RAADPLEEGBAAR OP DE WEBSITE 

Maatregelen ter voorkoming van het 
financieren van terrorisme 

     HET VOLLEDIGE ADVIES 36/2016 EN 
37/2016 IS RAADPLEEGBAAR OP DE WEBSITE
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4FACEBOOK DOSSIER: HET VERVOLG… 

Ten aanzien van Facebook Belgium zijn 
de Belgische hoven en rechtbanken wel 
bevoegd maar is de initiële eis van de  
Privacycommissie ongegrond: een voorlopige 
beschikking in kort geding kan enkel uitge-
sproken worden wanneer de eis hoogdrin-
gend is. De rechter oordeelt dat dit niet het 
geval is aangezien de praktijk van Facebook, 
waarbij het een datr-cookie plaatst t.a.v. niet- 
facebook gebruikers, reeds onafgebroken be-
staat sinds 2012 en de kortgedingprocedure 
slechts in 2015 werd ingeleid.

     HET ARREST IS RAADPLEEGBAAR 
OP DE WEBSITE

De Privacycommissie richt zich nu volop op 
de procedure ten gronde, die in de tweede 
helft van 2017 zal worden behandeld.

WAT VOORAF GING… 

De Privacycommissie onderzocht in 2015 
de gewijzigde algemene voorwaarden van  
Facebook en besloot op basis hiervan in te 
grijpen. Een uitgebreid overzicht van de ge-
nomen stappen is te lezen in het jaarverslag 
2015 (pagina’s 20 t.e.m. 23). 

     AANBEVELING VAN 13 MEI 2015

     INGEBREKESTELLING OP 18 MEI 2015

     VONNIS IN KORT GEDING VAN 9 
NOVEMBER 2015: VEROORDELING VAN 
FACEBOOK VOOR DE INZAMELING VAN 
GEGEVENS VAN NIET-GEBRUIKERS

2016...

Facebook ging in beroep tegen de beschik-
king in kort geding. Op 29 juni 2016 heeft 
het Hof van Beroep de kort geding beschik-
king tegen Facebook vernietigd. De rechter 
in kort geding veroordeelde Facebook om te 
stoppen met het volgen van het surfgedrag 
van niet-Facebook gebruikers, maar deze 
beslissing werd vernietigd omdat het Hof 
van Beroep zich onbevoegd verklaarde t.a.v.  
Facebook Ireland, waar de gege-
vens voor Europa verwerkt worden, en  
Facebook Inc., de Amerikaanse moedermaat-
schappij. 

5
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5DE ACTIVITEITENVAN DEPRIVACYCOMMISSIEIN CIJFERS

KERNDOSSIERS

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

TOTAAL AANTAL
DOSSIERS 4.491       299

Informatie 3.841 280
Bemiddeling 318 29
Controle 332   48
 

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

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

Top 5 meest voorkomende onderwerpen 
voor informatiedossiers 

1. Bewakingscamera’s  513
2. Rechten data subject 321
3. Recht op afbeelding  193
4. Aangiftes 173
5. Contractuele bepalingen 151
Top 5 meest voorkomende onderwerpen 
voor bemiddelingsdossiers 

1. Bewakingscamera’s  66
2. Rechten data subject 42
3. Direct marketing  15
4. Rijksregister  14
5. Recht op vergetelheid 13

* 

IK WORD ALTIJD 
GEFOUILLEERD BIJ EEN 
POLITIECONTROLE. MAG 

DIT ZOMAAR?

BESLISSINGSDOSSIERS

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

BESLISSINGSDOSSIERS   1.747  790

Sectoraal comité van het
Rijksregister    1.266  749

Sectoraal comité van de
Sociale Zekerheid & van
de Gezondheid    227  17

Sectoraal comité voor
de Federale Overheid   127  19

Statistisch Toezichtscomité  25  1

Privacycommissie dossiers  102      4 

** 
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BELANGRIJKE 
MACHTIGINGSDOSSIERS 

Het Sectoraal comité Rijksregister ver-
leent een algemene machtiging aan de  
Directie Werk in de Directe Omgeving van het  
Departement Werk en Beroepsopleiding van 
de Waalse Overheidsdienst in het raam van 
het beheer van de dienstencheques in het 
Waalse Gewest.

     DE VOLLEDIGE MACHTIGING NR 03/2016 IS 
RAADPLEEGBAAR OP DE WEBSITE

Het Sectoraal Comité Rijksregister machtig-
de het Institut Wallon de l’Evaluation, de la  
Prospective et de la Statistique (IWEPS) 
(Waals instituut voor evaluatie, toekomst-
verwachting en statistiek) om de ADSSB 
van de FOD Economie te machtigen een 
bevolkingsstaal uit het Rijksregister sa-
men te stellen voor de realisatie van een  
mobiliteitsenquête via interview in 2017.

     DE VOLLEDIGE MACHTIGING NR 23/2016 IS 
RAADPLEEGBAAR OP DE WEBSITE

Het Sectoraal Comité Rijksregister mach-
tigde de NV Golden Palace Waterloo om 
toegang te krijgen tot gegevens van het
Rijksregister en om het Rijksregisternummer 
te gebruiken om de identiteit alsook de leef-
tijd van de speler te controleren teneinde hem 
toegang te verlenen tot de online kansspelen

     DE VOLLEDIGE MACHTIGING NR 74/2016 IS 
RAADPLEEGBAAR OP DE WEBSITE

AANGIFTES
 

TOTAAL AANTAL AANGIFTES VAN 
GEGEVENS-
VERWERKINGEN  10.046   247

Top 5 meest voorkomende doeleinden 

1. Bewaking & toezicht   5.092
2.  Bewaking & toezicht

op de arbeidsplaats  1.053
3. Algemene doeleinden  699
4. Andere doeleinden  639
5. Handel  544

 ER STAAN FOTO'S 
VAN MIJ OP INTERNET, 

HOE KAN IK DIE 
LATEN WEGHALEN?
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TOTAAL AANTAL NIEUWE
GEGEVENSVERWERKINGEN 
VOOR CAMERA-
BEWAKING 6.137 43

Niet-besloten plaats       140
Besloten plaats 5.000
Arbeidsplaats  1.057

AANGIFTES NIEUWE
GEGEVENSVERWERKING
BEWAKINGSCAMERA'S

3.207

           

3.815

          
5.354

          6.240

2013            2014            2015            2016

VRAAG EN ANTWOORD

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

TOTAAL AANTAL
Q&A DOSSIERS           5.199  852 

MOGELIJK VERKLARINGEN VOOR
STIJGENDE TREND IN DE CIJFERS

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

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

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

IN DE WINKEL 
WILLEN ZE MIJN 

IDENTITEITSKAART 
SCANNEN ALS 

KLANTENKAART. 
MAG DAT? IK HEB EEN DASHCAM, 

MOET IK HIERVOOR 
EEN AANGIFTE 

INDIENEN?

3.815

5.354
6.240 6.137
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6DEPRIVACYCOMMISSIE DEELT HAARKENNIS 7
TOP 3 MEEST GEVRAAGDE ONDERWERPEN

1. ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

2. PRIVACYBEGINSELEN

3. PRIVACY OP DE WERKVLOER

Administraties, publieke en private bedrijven en andere instellingen nodigen meer en meer  
de Privacycommissie uit op conferenties en debatten waar o.a. de Algemene Verordening
Gegevensbescherming toegelicht wordt en het belang van een bescherming van de privacy 
benadrukt wordt. 

In 2016 heeft de Privacycommissie meer dan 150 presentaties en lezingen gegeven en heeft ze 
ook een delegatie van Noorwegen en Benin ontvangen.
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DEPRIVACYCOMMISSIE DEELT HAARKENNIS 7DEPRIVACYCOMMISSIEIN DE PERS

In 2016 ontving de Privacycommissie 84
vragen van journalisten en werd ze in 1.252 
persartikels vermeld.

TOP 3 MEEST BEVRAAGDE 
ONDERWERPEN

1. Bewakingscamera’s
2. Sociale netwerken
3. Handelspraktijken
         (big data, direct marketing,...)

PERSCONTACTEN

PERSARTIKELS

“De grootste privacy-uitdagingen liggen bij private 
instellingen die internationaal zijn georganiseerd, en 
die denken hun eigen wetten te kunnen opstellen.”

Willem Debeuckelaere, 
Voorzitter Privacycommissie
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8IKBESLIS

“IK BESLIS” IS EEN  
INITIATIEF VAN DE  
PRIVACYCOMMISSIE MET 
ALS DOEL HET INFORMEREN 
EN SENSIBILISEREN VAN 
KINDEREN EN JONGEREN 

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

In 2016 werd voortgebouwd op het in 2015 ge-
lanceerde thema ‘recht op afbeelding’. Dit 
jaar lag de focus echter niet alleen op 
jongeren, maar ook op hun ouders. 

     WIST JE DAT ONZE CAMPAGNE 
OVER HET ‘RECHT OP AFBEELDING’ 
DE ALLEREERSTE M-AWARD VOOR 
BESTE MEDIAWIJS ONDERWIJS-
INITIATIEF VAN MEDIAWIJS ONTVING?  

Jongerenparlement recht  
op afbeelding 

Naar aanleiding van de internationale Privacy 
Day (28 januari 2016) organiseerde ‘ik beslis’ 
een jongerenparlement over het recht op afbeel-
ding. Dit vond plaats op vrijdag 29 januari 2016 
in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. 
Meer dan 120 jongeren maakten kennis met het
onderwerp en kregen de kans om met experten in  
debat te gaan over sharenting, beeldmateriaal 

op sociale media, filmen in de les en het 
recht op afbeelding in het kader van 

tv-programma’s en e-reputation.

Het doel van dit jongeren- 
parlement was het formuleren van 
aanbevelingen die werden over- 

handigd aan de toenmalige Staats- 
secretaris voor Privacy, Dhr. Bart 

Tommelein. De aanbevelingen en de 
stemming over het recht op afbeelding vind je 
terug op onze website www.ikbeslis.be.
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IKBESLIS Themablok “Sharenting”

‘ik beslis’ lanceerde op haar website een 
volledig nieuw themablok over het feno-
meen ‘sharenting’. Dit thema heeft heel wat 
raakvlakken met het recht op afbeelding. 
‘Sharenting’ (= samentrekking van sha-
re + parenting) gaat over (groot)ouders die  
foto’s en filmpjes van hun (klein)kinderen delen 
op sociale media. Vaak gebeurt dit zonder dat 
de (klein)kinderen hiermee hebben ingestemd.
  
Mag ik als (groot)ouder zomaar beeldmateriaal 
van mijn (klein)kinderen delen, of hebben zij hier 
zelf ook inspraak in? Deze en andere vragen 
worden door middel van concrete voorbeelden 
en praktische tips in dit themablok beantwoord.

In 2016 werkte het ‘ik beslis’ team achter de schermen hard aan 
een nieuwe website. Neem snel een kijkje op www.ikbeslis.be en 
maak kennis met onze vernieuwde look en huismascotte Gustaaf. 
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Er bestaat ook een Franse versie van deze brochure.
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