
1/4 

 

Advies 145/2018 van 19 december 2018 

 

 

 

 

Betreft: Adviesaanvraag betreffende het Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van 

legitimatiekaart uitgereikt aan personen opgenomen in het Nationaal register voor 

gerechtsdeskundigen bedoeld in artikel 991sexies van het Gerechtelijk Wetboek en in het Nationaal 

register voor de beëdigd vertalers, tolken en de vertalers-tolken bedoeld in artikel 23 van de wet van 
10 april 2014 (CO-A-2018-175). 

 

 

De Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna "de Autoriteit"); 

 

Gelet op de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, 
inzonderheid op artikel 23 en 26; 

 

Gelet op de adviesaanvraag van de heer Fabrice Gason voor de FOD Justitie, ontvangen op 13 
november 2018;  

 

Gelet op het verslag van de heer Willem Debeuckelaere;   

 

Brengt op 19 december 2018 het volgend advies uit: 
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I. ONDERWERP VAN DE ADVIESAANVRAAG 
 

1. De Federale Overheidsdienst Justitie (hierna de aanvrager) vraagt het advies van de Autoriteit 

betreffende een Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van legitimatiekaart uitgereikt 

aan personen opgenomen in het Nationaal register voor gerechtsdeskundigen bedoeld in 
artikel 991sexies van het Gerechtelijk Wetboek en in het Nationaal register voor de beëdigd 

vertalers, tolken en de vertalers-tolken bedoeld in artikel 23 van de wet van 10 april 2014 tot 

wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal 

register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd 

vertalers, tolken en vertalers-tolken.  

 

2. Het Nationaal register voor gerechtsdeskundigen alsook dit van de vertalers, tolken en de 

vertalers-tolken kan vrij geraadpleegd worden op de website van de Federale Overheidsdienst 

Justitie (artikel 991sexies 3de lid van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 22 van voormelde 
wet van 10 april 2014).  

 

3. De Autoriteit zal haar onderzoek beperken tot enkele bepalingen die nopen tot bijzondere 

opmerkingen inzake de bescherming van persoonsgegevens. 

 

 

II. ONDERZOEK VAN DE ADVIESAANVRAAG 
 
2.1. Toepasselijke wetgeving   
 

4. De legitimatiekaarten bevatten de persoonsgegevens van de betrokken staatsambtenaren. 

Het gaat het om persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 4.1 van de AVG. Aangezien deze 

persoonsgegevens bestemd zijn om te dienen bij een geautomatiseerde verwerking, is de 

AVG van toepassing1. 

 

 2.2. Identificatienummer  

 

5. De Autoriteit stelt vast dat de legitimatiekaarten, naast de foto van de betrokken ambtenaren, 
een "identificatienummer" bevatten. De Autoriteit begrijpt dat het niet zal gaan om het 

Rijksregisternummer maar om een nummer dat door de Minister van Justitie overeenkomstig 

                                                
1 Artikel 2.1 van de AVG. 
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artikel 991sexies van het Gerechtelijk Wetboek2 of krachtens artikel 23 van voormelde wet 

van 10 april 20143 wordt toegekend aan elke ambtenaar. De Autoriteit neemt hier nota van.   

 

2.3.  Teruggave van de Legitimatiekaart  

 

6. De Autoriteit stelt vast dat de legitimatiekaarten "onverwijld" aan de minister van Justitie of 
de gemachtigd ambtenaar "wordt teruggegeven" in geval van verlies van de titel van 

gerechtsdeskundige of van beëdigd vertaler, tolk of vertaler-tolk, of ingeval van afstand van 

deze titel (artikel 991sexies en 978 van het Gerechtelijk Wetboek). Deze regel vervolledigt de 

bepalingen van de voormelde wet van 10 april 2014 die voorziet dat het identificatienummer 

in dergelijke omstandigheden in het Nationaal register voor gerechtsdeskundigen wordt 

geschrapt.4  

 

7. De Autoriteit begrijpt dat de verificatie van de validiteit van de titel van gerechtsdeskundige 
of vertaler zal kunnen gebeuren, hetzij voor de expertise of vertaling door raadpleging van 

de website van de FOD Justitie, hetzij op het ogenblik van kennisname van het 

expertiseverslag dat het identificatienummer van de deskundige moet bevatten (artikel 

991sexies van het Gerechtelijk Wetboek). Wat de vertalers en tolken betreft verzekert de 

Federale overheidsdienst Justitie de «  permanente kwaliteitsbewaking» op de aanstellingen 

van beëdigd, vertalers en vertalers-tolken (artikel 20, 5de lid van de voormelde wet). De 

Autoriteit neemt hier nota van.  

 

2.4. Duplicaten 
 

8. De Autoriteit merkt op dat de bevoegde Minister over de mogelijkheid beschikt om een 

duplicaat af te leveren aan de betrokken ambtenaar ingeval van verlies of diefstal van de 

kaart. De Autoriteit beveelt aan het bestaan van dit duplicaat te vermelden in het openbaar 

register teneinde de betrokkenen toe te laten hun waakzaamheid te verdubbelen wanneer zij 

in contact komen met de persoon die drager is van het duplicaat en, bijvoorbeeld, de identiteit 

van de betrokkene te controleren aan de hand van zijn eID. 

                                                
2 Artikel 991 sexies Gerechtelijk Wetboek § 1: “Aan de persoon die opgenomen wordt in het nationaal register voor 
gerechtsdeskundigen, wordt door de minister van Justitie of de door hem gemachtigde ambtenaar een identificatienummer en 
een legitimatiekaart uitgereikt, waarvan het model wordt vastgesteld bij koninklijk besluit.” 
3 Artikel 23 van de wet van 10 april 2014 tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een 
nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en 
vertalers-tolken: “Aan de vertalers, tolken en de vertalers-tolken die opgenomen zijn in het nationaal register wordt, door de 
minister van Justitie of de door hem gemachtigde ambtenaar, een identificatienummer uitgereikt.” 
4  Artikel 13 van de wet van 10 april 2014 tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een 
nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en 
vertalers-tolken: “ In geval van verlies van de titel van gerechtsdeskundige, of ingeval de gerechtsdeskundige er afstand van 
doet, wordt de legitimatiekaart onverwijld aan de minister van Justitie teruggegeven en wordt het identificatienummer in het 
nationaal register voor gerechtsdeskundigen geschrapt “. 



Advies 145/2018 - 4/4 

 

 

OM DIE REDENEN, 

 

brengt de Autoriteit een gunstig advies uit op voorwaarde dat rekening wordt gehouden met de 

hiernavolgende aanbevelingen:  
 

- Overweging 8: het eventuele bestaan van duplicaten van legitimatiekaarten in voorkomend geval 

vermelden in het openbaar register voor gerechtsdeskundigen of in het openbaar register voor 

de vertalers, tolken en de vertalers-tolken.  

 

 

De Wnd. Administrateur,  De Voorzitter, 

 
 

 

 

(get.) An Machtens  (get.) Willem Debeuckelaere 
 


