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Advies nr. 24/2022 van 16 februari 2022

Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de rapportageplicht van de
commerciële voorraden van aardolie en aardolieproducten (CO-A-2022-011)

Het Kenniscentrum van de Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna "de Autoriteit”),
aanwezig: mevrouw Marie-Hélène Descamps en de heren Yves-Alexandre de Montjoye en Bart
Preneel;

Gelet op de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, met
name de artikelen 23 en 26 (hierna “WOG”);
Gelet op 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 de adviesaanvraag van de minister van Energie, mevrouw Tinne Van der Straeten, ontvangen
op 5 januari 2022;
Brengt op 16 februari 2022, het volgende advies uit:

.
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I.

ONDERWERP EN CONTEXT VAN DE ADVIESAANVRAAG

1. Op 5 januari 2022 heeft de minister van Energie het advies van de Autoriteit gevraagd over een
ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de rapportageplicht van de commerciële voorraden

van aardolie en aardolieproducten (hierna "het ontwerp").
2. Het ontwerp is met name gebaseerd op artikel 29octies, §1, en artikel 30bis, §2 van de wet van
29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna "de wet van 29 april
1999"). De eerste bepaling daarvan machtigt de Koning om, op voorstel van de minister en tegen
de voorwaarden die Hij bepaalt, de verplichting op te leggen aan het geheel of aan objectief
omschreven categorieën van operatoren op de energiemarkten, om aan de Algemene Directie
Energie van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (hierna "de Algemene Directie
Energie") mededeling te doen van de noodzakelijke gegevens voor de opvolging van de
energieprijzen, voor het opmaken van energiebalansen, alsook voor het periodiek opmaken van
vooruitzichten op korte, middellange en lange termijn, die toelaten om de energieprestaties van
het land te situeren in het internationaal kader en de behoeften te evalueren die zijn verbonden
met de dekking van zijn energiebevoorrading en met de vermindering van zijn afhankelijkheid van
energie, zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden van de Commissie voor de regulering van
de elektriciteit en het gas op het vlak van het verzamelen van gegevens bij de operatoren. De
tweede bepaling belast de Koning met het aanwijzen van de ambtenaren van de FOD Eonomie,
K.M.O., Middenstand en Energie die bevoegd zijn voor de administratieve controle op de naleving
van de bepalingen van die wet en haar uitvoeringsbesluiten.
3. In

dat

kader

voert

het

ontwerp

een

rapportageplicht

in

voor

de

geregistreerde

aardoliemaatschappijen1 betreffende hun commerciële voorraden aardolie en aardolieproducten
die zich op de laatste werkdag van de maand in hun depots bevinden. Op basis van deze gegevens
stelt de Algemene Directie Energie statistische overzichten op van die voorraden om de
energieprestaties en de behoeften in verband met de dekking van de Belgische energievoorziening
te kunnen beoordelen (artikel 2, eerste lid). Deze statistische overzichten worden aan de Europese
Commissie doorgezonden overeenkomstig artikel 14 van Richtlijn 2009/119/EG van de Raad van
14 september 20092 (hierna "de richtlijn") en artikel 15, §1/2 van de wet van 6 januari 2006

Het gaat om "elke natuurlijke of rechtspersoon die voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor eigen behoeften
aardolie en/of aardolieproducten produceert, aankoopt, invoert of binnenbrengt, uitslaat, raffineert, in opslag houdt, verwerkt,
aanwendt, verdeelt, te koop aanbiedt, verkoopt, levert of vervoert. Deze personen laten zich registreren bij de FOD Economie,
Algemene directie Energie, afdeling Petroleum" (zie artikel 1 van het ontwerp dat verwijst naar de definities in artikel 2 van de
wet van 26 januari 2006 betreffende de aanhouding van een verplichte voorraad aardolie en aardolieproducten en de oprichting
van een agentschap voor het beheer van een deel van deze voorraad en tot wijziging van de wet van 10 juni 1997 betreffende
de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben, en het verkeer daarvan en de controles daarop).
1

Richtlijn 2009/119/EG van de Raad van 14 september 2009 houdende verplichting voor de lidstaten om minimumvoorraden
ruwe aardolie en/of aardolieproducten in opslag te houden. In dit verband is het van belang op te merken dat het genoemde
2

artikel 14 bepaalt dat de lidstaten de namen van de eigenaren van de betrokken voorraden niet vermelden als ze de betrokken
statistische overzichten meedelen.
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(artikel 2, tweede lid). In het kader van een fase van waakzaamheid zoals gedefinieerd in het
ontwerp3, maakt het ontwerp het voor de minister van Energie mogelijk om een bijkomende
rapportageplicht aan de betrokken geregistreerde aardoliemaatschappijen op te leggen (artikelen
5 tot en met 8). Het ontwerp regelt ook de administratieve controle op de naleving van deze
rapportageplichten (artikel 12).
4. Deze verplichting tot rapportage van de commerciële voorraden aardolie en aardolieproducten
aan de Algemene Directie Energie brengt verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de
AVG met zich mee, voor zover de aan deze verplichting onderworpen aardoliemaatschappijen
betrekking kunnen hebben op natuurlijke personen of door natuurlijke personen kunnen worden
vertegenwoordigd.
II.

ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG
a.

Rechtsgrond en legaliteitsbeginsel

5. Elke verwerking van persoonsgegevens moet een rechtsgrond hebben overeenkomstig artikel 6
van de AVG. In het onderhavige geval zijn de gegevensverwerkingen gebaseerd op artikel 6, lid
1, punt e), van de AVG, dat wil zeggen de taak van algemeen belang die aan de
verwerkingsverantwoordelijke - de Algemene Directie Energie - is opgedragen: het energiebeleid
voorbereiden, uitvoeren en evalueren door de energieprestaties van het land en de behoeften in
verband met de dekking van de Belgische energievoorziening te beoordelen (artikel 2, 4°, van het
koninklijk besluit van 25 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst

Economie, P.M.E., Middenstand en Energie).
6. Overeenkomstig artikel 6, lid 3, van de AVG, gelezen in het licht van overweging 41 van de AVG,
moet de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak
van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag
dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen, worden geregeld door duidelijke en
nauwkeurige regelgeving, waarvan de toepassing voor de betrokkenen voorspelbaar is. Bovendien
is het volgens artikel 22 van de Grondwet noodzakelijk dat de "essentiële elementen" van de
gegevensverwerking die met de inmenging van de overheid4 gepaard gaan in een wettelijke norm

Het ontwerp verwijst naar artikel 4 van het koninklijk besluit van 19 december 2018 houdende de oprichting, de samenstelling,
de opdrachten en de werkwijze van het Nationaal Oliebureau, dat met name bepaalt dat indien enig element wordt vastgesteld
3

dat zowel op nationaal als op internationaal vlak kan wijzen op moeilijkheden met de bevoorrading, met inbegrip van tekorten,
beperkte mobiliteit en/of toegankelijkheid van de olievoorraden, het Nationaal Oliebureau de situatie op nationaal en, in
voorkomend geval, internationaal niveau opvolgt, in het bijzonder inzake mogelijke tekorten op de Belgische aardoliemarkt.
4

Zie DEGRAVE, E., "L'egouvernement et la protection de la vie privée – Légalité, transparance et contrôle", Collection du CRIDS,
Larcier, Brussel, 2014, blz. 161 e.v. (zie o.a.: EHRM, arrest Rotaru vs. Roemenië, 4 mei 2000). Zie ook enkele arresten van het
Grondwettelijk Hof: arrest nr. 44/2015 van 23 april 2015 (blz. 63), arrest nr. 108/2017 van 5 oktober 2017 (blz. 17) en arrest
nr. 29/2018 van 15 maart 2018 (blz. 26).
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worden vastgesteld. Wanneer de verwerking van persoonsgegevens geen belangrijke inmenging
in de rechten en vrijheden van de betrokkenen tot gevolg heeft, zoals hier het geval is, is het
voldoende in een wet in formele zin te vermelden:

De

-

(het)(de) doeleinde(n) van de verwerking 5,

-

en, indien mogelijk, de verwerkingsverantwoordelijke.

andere

(aanvullende)

essentiële

elementen

van

de

verwerking

moeten

in

uitvoeringsmaatregelen worden beschreven, met name:
-

de (categorieën van) persoonsgegevens;

-

de (categorieën van) betrokkenen van wie de persoonsgegevens worden verwerkt;

-

de (categorieën van) ontvangers van de persoonsgegevens (evenals de voorwaarden
waaronder zij de gegevens ontvangen en de redenen daarvoor)6 ;

-

de bewaartermijn van de geregistreerde persoonsgegevens.
b.

Doeleinden

7. Overeenkomstig artikel 5, lid 1, punt b), van de AVG, mag een verwerking van persoonsgegevens
enkel worden verricht voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde
doeleinden.
8. Uit artikel 29octies, §1, van de wet van 29 april 1999, en uit artikel 2, eerste lid, en artikel 5 van
het ontwerp, blijkt dat de bij het ontwerp ingevoerde gegevensverwerkingen de Algemene Directie
Energie toelaten de energieprestaties en de behoeften in verband met de dekking van de
energievoorziening van het land te beoordelen.
9. Uit artikel 30bis, §2, van de wet van 29 april 1999, en artikel 12 van het ontwerp, blijkt dat de
gegevensverwerkingen ook de door de Koning aangestelde bevoegde ambtenaren van de FOD
Ecnomie, K.M.O., Middenstand en Energie, toelaten de administratieve controle uit te voeren op
de naleving van de bepalingen van de genoemde wet en de besluiten die ter uitvoering daarvan
worden uitgevaardigd.
10. Voorts, zoals blijkt uit artikel 15, §1/2, van de wet van 26 januari 2006, waarop het ontwerp mede
is gebaseerd, en artikel 2, tweede lid van het ontwerp, stellen de gegevensverwerkingen in kwestie
de Algemene Directie Energie in staat te voldoen aan de verplichting die haar bij artikel 14 van de

5
6

Zie ook artikel 6, lid 3, van de AVG.

Voor mogelijke -thans nog niet gekende- toekomstige ontvangers kan dit eventueel ook de wetgeving zijn waarop de
ontvanger/derde partij zich baseert voor de verwerking in kwestie.
In een dergelijk geval is het aan de
verwerkingsverantwoordelijke terzake om de nodige transparantie ten aanzien van de betrokkenen te garanderen; er kan van
deze laatsten immers niet worden verwacht dat zij zelf in diverse wetteksten op zoek gaan naar de verschillende ontvangers
van hun gegevens en naar de doeleinden waarvoor deze de gegevens (verder) gebruiken.
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richtlijn is opgelegd, om aan de Commissie een maandelijks statistisch overzicht van de
commerciële voorraden mee te delen.
11. Deze doeleinden zijn welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd.
c.

Verwerkingsverantwoordelijke

12. De Autoriteit stelt vast dat de identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke(n) noch in het
ontwerp, noch in de wet van 29 april 199, noch in de wet van 26 januari 2006, wordt vermeld.
13. Het bij wet vaststellen van de verwerkingsverantwoordelijke(n) draagt bij tot de voorspelbaarheid
van de wet en de doeltreffendheid van de rechten van de betrokkenen als vastgelegd door de
AVG. De Autoriteit wil van deze gelegenheid gebruik maken om er nogmaals op te wijzen dat de
aanwijzing van de verwerkingsverantwoordelijken passend moet zijn in het licht van de feitelijke
omstandigheden7. Met andere woorden, het is nodig om voor elke verwerking van
persoonsgegevens na te gaan wie in feite het doel van de verwerking nastreeft en de controle
over de verwerking heeft.
14. Uit de artikelen 3 en 12 van het ontwerp moet kunnen worden afgeleid dat de Algemene Directie
Energie en de Algemene Directie Economische Inspectie van de FOD Economie, K.M.O.
Middenstand en Enerige de (gezamenlijke?) verwerkingsverantwoordelijken zijn.
15. Om

elke

onduidelijkheid

over

de

identiteit

van

de

persoon

of

entiteit

die

als

verwerkingsverantwoordelijke moet worden beschouwd, te vermijden, en zo de uitoefening van
de rechten van de betrokkene, zoals vastgesteld in de artikelen 12 tot en met 22 van de AVG, te
vergemakkelijken, verzoekt de Autoriteit de aanvrager om in zijn ontwerp voor elke
gegevensverwerking

uitdrukkelijk

de

persoon

of

entiteit

aan

te

wijzen

die

als

verwerkingsverantwoordelijke moet worden beschouwd.

7

Zowel het Europees Comité voor gegevensbescherming als de Autoriteit benadrukken dat het begrip
verwerkingsverantwoordelijke vanuit een feitelijk perspectief moet worden benaderd. Zie: Europees Comité voor
gegevensverwerking, Guidelines 07/2020 on the concepts of controller and processor in the GDPR, version 2.0, adopted on 07
september 2021, blz. 10 e.v. (https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704/2020/guidelines-072020concepts-controller-and-processor_en
)
en
Gegevensbeschermingsautoriteit,
Overzicht
van
de
begrippen

verwerkingsverantwoordelijke/verwerker in het licht van Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van
persoonsgegevens (AVG) en enkele specifieke toepassingen voor vrije beroepen zoals advocaten, blz. 1
(https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/publications/begrippen-verwerkingsverantwoordelijke-verwerker-in-hetlicht-van-de-verordening-eu-nr.-2016-679.pdf).
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d.

Maandelijkse rapportageplicht (art. 3 en 4)

16. Artikel 5, lid 1, punt c), van de AVG bepaalt dat persoonsgegevens toereikend, ter zake dienend
en beperkt moeten zijn tot wat noodzakelijk is voor de beoogde doeleinden (minimale
gegevensverwerking).
17. Uit het bij de adviesaanvraag gevoegde document blijkt dat de volgende persoonsgegevens zullen
worden verwerkt:
•

Accijnsnummer van het depot en adres van het depot (straat, nummer, postcode,
plaats)

•

Identiteit van de aangever (maatschappij)

•

Adres van de aangever (straat, nummer, postcode, plaats)

•

Identiteit van contactpersoon 1, telefoonnummer en e-mailadres

•

Identiteit van contactpersoon 2, telefoonnummer en e-mailadres

•

Accijnsnummer van de aangever

•

Aantal depots.

18. Deze gegevens lijken toereikend, ter zake dienend en beperkt te zijn tot wat noodzakelijk is voor
de beoogde doeleinden. Om aan de beginselen van legaliteit en voorspelbaarheid te
beantwoorden, moeten deze gegevens echter in het ontwerp worden opgenomen.
e.

Bijkomende rapportageplicht (art. 5 t.e.m. 7)

19. Overeenkomstig artikel 5 van het ontwerp, om de behoeften in verband met de dekking van de
Belgische energiebevoorrading te evalueren, kan de minister van Energie, in het kader van een
fase van waakzaamheid zoals in het ontwerp bepaald, beslissen om een bijkomende
rapportageplicht op te leggen aan de betrokken geregistreerde aardoliemaatschappijen.
20. In navolging van de opmerkingen die zijn geformuleerd door de Raad van State in zijn advies 8
over de artikelen 5 tot en met 7 van het ontwerp, is de Autoriteit van mening dat aan de minister
de beslissing een bijkomende rapportageplicht in het kader van een fase van waakzaamheid op
te leggen, niet kan worden gedelegeerd, aangezien het niet gaat om een technische of
detailmaatregel, maar om een verwerking van persoonsgegevens die door het ontwerp moet
worden geregeld met eerbiediging van het beginsel van voorspelbaarheid. Dit houdt in dat de
doeleinden van de betrokken aangifte en de (categorieën van) betrokken gegevens in het ontwerp
moeten worden gepreciseerd. De doeleinden worden reeds in de wet van 29 april 1999 en het

8

Advies 70.595/3 van 30 december 2021 betreffende een ontwerp van koninklijk besluit "tot bepaling van de rapportageplicht

van de commerciële voorraden van aardolie en aardolieproducten ”.
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ontwerp (zie hierboven punt b.) gepreciseerd, maar dit is niet het geval voor de (categorieën van)
betrokken gegevens. Het ontwerp moet op dit punt derhalve worden gewijzigd.
f.

Bewaartermijn

21. Krachtens artikel 5, lid 1, punt e), van de AVG, mogen persoonsgegevens niet langer worden
bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren, dan noodzakelijk is
voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
22. Artikel 13 van het ontwerp bepaalt dat de bewaartermijn van de persoonsgegevens maximaal
twee jaar bedraagt vanaf de stopzetting van de activiteiten van de persoon onderworpen aan de
rapportageplicht. De Autoriteit neemt hiervan akte.
g.

Verdere verwerking voor statistische doeleinden

23. Overeenkomstig artikel 2 van het ontwerp stelt de Algemene Directie Energie statistische
overzichten op van de commerciële voorraden aardolie en aardolieproducten op basis van de
rapportage door de betrokken aardoliemaatschappijen.
24. Voor zover en indien het opstellen van deze statistische overzichten verwerkingen van
persoonsgegevens inhouden, vestigt de Autoriteit de aandacht van de aanvrager op hetgeen volgt.
25. Artikel 89, lid 1, van de AVG bepaalt dat elke verwerking van persoonsgegevens voor statistische
doeleinden moet worden voorzien van passende waarborgen die ervoor zorgen dat er technische
en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de inachtneming van het beginsel van minimale
gegevensverwerking te garanderen, en dat wanneer de statistische doeleinden kunnen worden
verwezenlijkt door verdere verwerking die de identificatie van betrokkenen niet of niet langer
toelaat, zij aldus moeten worden verwezenlijkt.
26. De verdere verwerking voor statistische doeleinden gebeurt dus bij voorkeur aan de hand van
anonieme gegevens9. Indien het niet mogelijk is om met anonieme gegevens het beoogde
verwerkingsdoeleinde te bereiken, kunnen gepseudonimiseerde10 persoonsgegevens worden

9

Anonieme gegevens: informatie die niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon kan worden gekoppeld
(artikel 4, lid 1, van de AVG, a contrario).

“Pseudonimisering: het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een
specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende
gegevens apart worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de
persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld." (zie artikel 4, lid 5,
10

van de AVG).
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gebruikt. Indien ook deze niet toelaten het beoogde doeleinde te verwezenlijken, kunnen, slechts
in laatste instantie, ook niet-gepseudonimiseerde persoonsgegevens worden aangewend.
27. De Autoriteit vestigt de aandacht van de aanvrager op het feit dat er een verschil bestaat tussen
gepseudonimiseerde gegevens, die in artikel 4, punt 5), van de AVG worden gedefinieerd als
gegevens die "niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er

aanvullende gegevens worden gebruikt" en geanonimiseerde gegevens, die niet langer met
redelijke middelen aan een bepaalde persoon kunnen worden toegeschreven, en dat enkel deze
laatste geen persoonsgegevens meer vormen en dus zijn uitgesloten van de werkingssfeer van de
AVG, overeenkomstig overweging 26 daarvan11.
28. Derhalve, rekening houdend met de definitie van persoonsgegevens in artikel 4, punt 1), van de
AVG12, moet ervoor worden gezorgd dat aan de vereiste hoge normen voor anonimisering wordt
voldaan13 en dat de gegevens niet eenvoudigweg worden gepseudonimiseerd. De verwerking van
gegevens, zelfs al zijn deze gepseudonimiseerd, moet immers worden gezien als een verwerking
van persoonsgegevens in de zin van de AVG.
29. Uit het voorgaande volgt dat als er sprake is van pseudonimisering (en niet anonimisering):
•

er moet worden verwezen naar het verslag van het Agentschap van de Europese Unie
voor

cyberbeveiliging

betreffende

technieken

en

goede

praktijken

voor

pseudonimisering14;
•

en deze verwerking moet worden geregeld met alle vereiste waarborgen en moet voldoen
aan de heersende beginselen ter zake15.

11

Voor meer informatie, zie de richtsnoeren WP216, 2.2.3, blz. 10 van de Groep 29, https://ec.europa.eu/justice/article29/documentation/opinionrecommendation/files/2014/wp216_en.pdf (uitsluitend beschikbaar in het Engels).
Namelijk: « alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als
identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de
hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of
meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale
identiteit van die natuurlijke persoon ».
12

13

De identificatie van een persoon slaat niet enkel op de mogelijkheid om zijn naam en/of adres te achterhalen, maar eveneens
op de mogelijkheid om hem te identificeren via een proces van individualisering, correlatie of gevolgtrekking.
14

ENISA, https://www.enisa.europa.eu/publications/data-pseudonymisation-advanced-techniques-and-use-cases en

https://www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/enisa-proposes-best-practices-and-techniques-for-pseudonymisation;
Hetzelfde geldt voor het evenredigheidsbeginsel dat verwijst naar het specifiekere beginsel van "minimale
gegevensverwerking" dat inhoudt dat de persoonsgegevens toereikend, ter zake dienend en beperkt moeten zijn tot wat
15

noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, overeenkomstig artikel 5, lid 1, punt c) van de AVG.
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h.

Formulieren

30. Artikel 9 van het ontwerp bepaalt dat de in respectievelijk artikel 3 en artikel 5 van het ontwerp
bedoelde aangiftes moeten worden gedaan via de rapportageformulieren die door de Algemene
Directie Energie ter beschikking worden gesteld.
31. De Autoriteit vestigt de aandacht van de aanvrager op het feit dat via deze formulieren alleen de
in het ontwerp vermelde gegevens kunnen worden verzameld.
32. Verder wil de Autoriteit in dit verband erop wijzen dat het verzamelen van gegevens via
formulieren een goed communicatiemiddel is dat de Algemene Directie Energie kan gebruiken om
de betrokkenen alle informatie te verstrekken waartoe zij gehouden is krachtens artikel 13 van de
AVG. Die formulieren moeten het volgende vermelden: de naam en het adres van de
verwerkingsverantwoordelijke,

de

contactgegevens

van

de

functionaris

voor

gegevensbescherming, de doeleinden van de gegevensverzameling en de rechtsgrond van de
verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd, de (categorieën van) ontvangers van de
gegevens, het bestaan van de verschillende rechten die door de AVG aan de betrokkenen zijn
toegekend (met inbegrip van het recht op inzage en rectificatie), het al dan niet verplichte karakter
van de mededeling van gegevens en de gevolgen van het niet verstrekken van gegevens, de
bewaartermijn van de verzamelde persoonsgegevens of de criteria aan de hand waarvan deze
wordt bepaald, het recht om een klacht in te dienen bij de GBA en, in voorkomend geval, het
bestaan van geautomatiseerde besluitvorming (met inbegrip van profilering, zoals bedoeld in
artikel 22 van de AVG) en informatie over de achterliggende logica ervan, en het belang en de
verwachte gevolgen van een dergelijke geautomatiseerde besluitvorming voor de betrokkenen.

OM DEZE REDENEN,
DE AUTORITEIT
is van oordeel dat de volgende aanpassingen aan het ontwerp geboden zijn:
-

Aanwijzen van de (gezamenlijke?) verwerkingsverantwoordelijke(n) (punt 15);

-

Opsommen van de (categorieën van) verwerkte gegevens (punten 18 en 20).

Voor het Kenniscentrum,
(get.) Rita Van Nuffelen - Verantwoordelijke a.i. van het Kenniscentrum

.

