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Advies nr. 143/2021 van 10 september 2021

Betreft: Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit houdende de voorwaarden

betreffende de quarantaine en de isolatie van landdieren (artikel 16, §1 j° bijlage 2.B.3)
(CO-A-2021-153)

Het Kenniscentrum van de Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna de “Autoriteit”), aanwezig
mevrouw Marie-Hélène Descamps en mevrouw Alexandra Jaspar en heren Yves-Alexandre de
Montjoye, Bart Preneel en Frank Robben;
Gelet op de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit,
inzonderheid op artikelen 23 en 26 (hierna “WOG”);
Gelet op de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016

betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn
95/46/EG (hierna “AVG”);
Gelet op de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking

tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna “WVG”);
Gelet op het verzoek om advies van de heer David Clarinval, Minister van Middenstand, Zelfstandigen,
KMO's en Landbouw, Institutionele Hervorming en Democratische Vernieuwing, ontvangen op
15/07/2021;
Gelet op het verslag van Alexandra Jaspar;
brengt op 10 september 2021 het volgend advies uit:

.
.
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I.

VOORWERP VAN DE ADVIESAANVRAAG

1. De heer David Clarinval, Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw,
Institutionele Hervorming en Democratische Vernieuwing , verzocht op 15/07/2021 het advies van
de Autoriteit met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit houdende de voorwaarden

betreffende de quarantaine en de isolatie van landdieren (hierna: het ontwerp).
2. Artikel 16, §1 van het ontwerp, in samenlezing met bijlage 2.B.3, bepaalt dat elke erkende
quarantaine-inrichting erop toeziet dat iedereen – waaronder tevens het personeel en de
aangestelde dierenarts – die de quarantaine-inrichting betreedt een bezoekersregister invult. In dit
register worden de namen, adressen en bezoekdata van deze personen chronologisch genoteerd.
De exploitant bewaart deze gegevens minstens vijf jaar. Deze gegevens kunnen worden gebruikt
teneinde iedereen die de quarantaine-inrichting heeft betreden, te contacteren indien er zich een
belangrijke ziekte voordoet in de quarantaine-inrichting en zodat het Federaal Agentschap voor
de Veiligheid van de Voedselketen (hierna: FAVV) de mogelijkheid heeft om in het kader van haar
wettelijke opdrachten overeenkomstig de wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, uitgevoerd bij het koninklijk besluit
van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal

Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke
bepalingen, na te kijken welke personen de quarantaine-inrichting hebben betreden.
II.

ONDERZOEK TEN GRONDE

3. Het onderhavige ontwerp vindt haar rechtsgrond in artikel 18bis van de Dierengezondheidswet
van 24 maart 1987, dat bepaalt: “De Koning kan de voorwaarden bepalen waaraan houders,

vervoerders, handelaars, bewerkers en verwerkers van dieren en dierlijke produkten (en dierlijke
bijproducten) moeten voldoen met het oog op het voorkomen en bestrijden van dierenziekten,
inzonderheid inzake bedrijfsvormen, de hygiënische voorzorgen en de uitrusting, de sanitaire
beveiliging en de handelspraktijken (…).”
4. Het bijhouden van de gegevens in het bezoekersregister, zoals hierboven reeds toegelicht, heeft
tot doel het contacteren van de personen die de quarantaine-instelling hebben betreden ingeval
er zich een belangrijke ziekte voordoet in deze instelling en het voorzien in de mogelijkheid voor
de FAVV om in het kader van haar wettelijke opdrachten te controleren welke personen de
instelling hebben betreden. De Autoriteit stelt vast dat dit doeleinde welbepaald, uitdrukkelijk
omschreven en gerechtvaardigd is in de zin van artikel 5.1.b) AVG.
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5. Het kan worden afgeleid uit bijlage 2.B.3 van het ontwerp dat de exploitant van de quarantaineinrichting optreedt als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4.7. AVG. De Autoriteit
neemt akte ervan, doch wijst volledigheidshalve op de verplichtingen die daar overeenkomstig
artikel 24 AVG uit voortvloeien.
6. Aangaande de proportionaliteit van de verwerking stelt de Autoriteit vast dat zowel de namen,
adressen en bezoeksdata van de bezoekers opgenomen dienen te worden in het
bezoekersregister. Deze gegevens zijn toereikend en ter zake dienend voor de doeleinden
waarvoor zij worden verwerkt. Desalniettemin – rekening houdend met deze doeleinden – meent
de Autoriteit dat het aangewezen is om ook de contactgegevens van de bezoekers te noteren.
7. Artikel 5.1.e) AVG bepaalt dat persoonsgegevens moeten worden bewaard in een vorm die het
mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de doeleinden waarvoor de
persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk is. Bijlage 2.B.3 bepaalt ter zake dat de
exploitant (van de quarantaine-inrichting) de gegevens in het bezoekersregister ten minste
vijf jaar bewaart. Deze formulering kan niet worden geacht te voorzien in een maximale
bewaartermijn van de te verwerken gegevens, en is aldus onverenigbaar met de geest van
artikel 5.1.e) AVG. De minimale bewaartermijn van vijf jaar kan worden behouden op voorwaarde
dat er alsnog wordt voorzien in een maximale bewaartermijn, dan wel dat er criteria worden
vastgesteld die toelaten om deze maximale bewaartermijn te bepalen.
8. Tot slot, rekening houdend met de beginselen van integriteit en vertrouwelijkheid overeenkomstig
artikel 5.1.f) AVG beveelt de Autoriteit aan dat er verschillende registers worden bijgehouden voor
enerzijds de registratie van de werknemers en desgevallend de aangestelde dierenarts en,
anderzijds de registratie van de overige bezoekers. Daarenboven moet het invullen van het
bezoekersregister op een zodanige wijze gebeuren dat geen bezoeker inzage kan nemen in de
gegevens van andere, voorgaande bezoekers. Het lijkt aangewezen om (de bijlage van) het
ontwerp in die zin aan te passen.
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OM DEZE REDENEN,
de Autoriteit
is van oordeel dat de volgende aanpassingen van het ontwerp zich opdringen:
-

rekening houdend met de finaliteit van de onderhavige verwerking, voorzien dat het
telefoonnummer en/of het e-mailadres van de bezoekers wordt opgenomen in het
bezoekersregister;

-

een maximale bewaartermijn vaststellen, dan wel criteria die toelaten om deze maximale
bewaartermijn te bepalen;

-

specifiëren dat er verschillende registers moeten worden bijgehouden voor enerzijds de
werknemers en de dierenarts en, anderzijds de overige bezoekers;

-

specifiëren dat de bezoekers geen zicht mogen hebben op de gegevens van andere bezoekers.

Voor het Kenniscentrum,
(get.) Alexandra Jaspar, Directeur

