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Advies nr. 249/2021 van 23 december 2021

Betreft: Voorontwerp van ordonnantie betreffende taxidiensten en evenementiële
personenvervoerdiensten (CO-A-2021-267)

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

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 heer Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, ontvangen op 8 december 2021;
Gelet op het verzoek om dringende behandeling van het dossier;
Gelet op de bijkomende informatie ontvangen op 14 december 2021;
Gelet op het verslag van Alexandra Jaspar;
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Brengt op 23 december 2021, het volgend advies uit:
I.

ONDERWERP EN CONTEXT VAN DE ADVIESAANVRAAG

1. Op 8 december 2021 verzocht de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met
spoed het advies van de Autoriteit over een voorontwerp van ordonnantie betreffende taxidiensten
en evenementiële personenvervoerdiensten (hierna "het voorontwerp").
2. Zoals uit de Memorie van toelichting blijkt, streeft het voorontwerp ernaar om de taxidienst als
dienst van openbaar nut, aan de digitale wereld aan te passen .
3. Hiertoe beoogt het ontwerp enerzijds de intrekking van de ordonnantie van 27 april 1995

betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur .
(hierna "de ordonnantie van 1995" genoemd), met handhaving van enkele van de thans geldende
beginselen, zoals de beperking van het aantal taxivoertuigen dat taxidiensten mag verrichten, de
eisen inzake de kwaliteit van de dienstverlening en de regulering van de tarieven. Anderzijds is
het centrale punt van de hervorming de afschaffing van het begrip diensten voor het verhuren
van voertuigen met chauffeur (VVC) ten gunste van een eengemaakte taxisector die, onder een
gemeenschappelijk statuut, standplaatstaxi's1 en straattax'is2 samenbrengt. De invoering van een
uniek statuut voor taxidiensten3 leidt tot de totstandkoming van een nieuw wettelijk kader voor
evenementiële personenvervoerdiensten4 die niet in het algemeen belang zijn.

1

Uit de Memorie van toelichting en de nota aan de leden van de Brusselse hoofdstedelijke regering blijkt dat het gaat om de
klassieke taxi's die herkenbaar zijn aan hun "spoetnik", «en die gebruik mogen maken van voorbehouden standplaatsen en
speciale rijstroken ».
2

Uit de Memorie van toelichting en de nota aan de leden van de Brusselse hoofdstedelijke regering om voertuigen die
momenteel worden geëxploiteerd met een vergunning voor diensten voor het VVC 'die vooral klanten ronselen via elektronische
reservatie ». « . de standplaatstaxis zullen precies dezelfde prerogatieven hebben als de huidige taxi's. Straattaxi's daarentegen

zullen, omdat zij niet noodzakelijk visueel als taxi's herkenbaar zijn, hun diensten moeten aanbieden op basis van een
voorafgaande reservering (die in elke minuten kan worden verricht via een online reserveringsplatform) en zullen niet
aanmerking komen voor de privileges die door het Verkeersreglement aan taxi's worden verleend (voornamelijk het gebruik
van voorbehouden parkeerplaatsen en bepaalde rijstroken). »
3

Volgens artikel 2, 1° is een «taxidienst », « elke personenvervoerdienst die aan de volgende eisen voldoet:

a)

de rit wordt uitgevoerd met een motorvoertuig dat maximaal negen personen, de chauffeur inbegrepen, kan
vervoeren;
b) het voertuig wordt bestuurd door een professionele chauffeur;
c) de bestemming van de rit wordt bepaald door de gebruiker;
d) de prijs die voor de rit wordt betaald is hoger dan de kostprijs van de rit;
e) het vertrekpunt bevindt zich op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest.
In afwijking van het eerste lid worden de volgende diensten uitgesloten van deze definitie:
a) de evenementiële personenvervoerdiensten;
b) de personenvervoerdiensten die onder de bevoegdheden bedoeld in artikel 138 van de Grondwet vallen.. »
Volgens artikel 2, 2° is een «evenementiële personenvervoerdienst », een personenvervoerdienst die aan de volgende
voorwaarden voldoet:
a) De dienst voldoet aan alle voorwaarden die kenmerkend zijn voor een taxidienst, eventueel met uitzondering van de
voorwaarde dat de bestemming van de rit door de gebruiker wordt bepaald;
b) De dienst wordt verleend in het kader van een ceremonie, een recreatieve activiteit of een ander georganiseerd
evenement;
c) De dienst wordt verleend gedurende een vooraf bepaalde periode. »
4

.
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4. Het in het voorontwerp vastgestelde gemeenschappelijk statuut voor taxidiensten vereist dat taxiexploitanten, chauffeurs en platformbeheerders voldoen aan voorwaarden inzake goed zedelijk
gedrag, beroepsbekwaamheid en solvabiliteit. Het ontwerp delegeert aan de Regering de
bevoegdheid om deze voorwaarden vast te stellen, alsmede de modaliteiten voor het toezicht op
de naleving ervan.
5. In deze context vallen taxidiensten, vanwege de taak van algemeen belang die zij vervullen, onder
een algemeen beginsel van voorafgaande vergunning krachtens artikel 3 van het voorontwerp.
Daarom moet de exploitant5 volgens het ontwerp een voorafgaande vergunning hebben om een
taxidienst te exploiteren (artikelen 6-11); de taxichauffeur (ook deze die gebruik maakt van een
reserveringsplatform) moet een bewijs van bekwaamheid hebben om een taxidienst te exploiteren
(artikelen 12-15); het taxivoertuig moet vooraf worden geregistreerd (artikelen 16-18) en
reserveringsplatforms moeten tegen betaling vooraf een erkenning krijgen om hun diensten zowel
aan taxi-exploitanten als aan gebruikers aan te bieden (artikelen 19-23). Evenementiële
personenvervoerdiensten zijn onderworpen aan een systeem van voorafgaande aangifte (artikelen
39 tot en met 40).
6. Het voorontwerp bepaalt ook dat Brussel Mobiliteit (hierna " de Administratie ") een gegevensbank
zal beheren met gegevens die in het kader van de ontwerpordonnantie en haar
uitvoeringsbesluiten worden verzameld (artikel 46) en dat de Regering een informaticasysteem
kan opzetten en online zetten dat bestaat uit een verzameling van alle types gegevens die zijn
ingevoerd, ontvangen, uitgewisseld of opgeslagen in het kader van de procedures of formaliteiten
bedoeld in de ontwerpordonnantie (artikel 45).
7. Het advies van de Autoriteit wordt met name ingewonnen met betrekking tot de volgende
bepalingen van het ontwerp: 6, 13, 16 tot en met 18, 20, 24, 25, 27, 40 en 45.
8. Op 14 december 2021 heeft de Autoriteit het verzoek om advies doorgestuurd naar het
Controleorgaan op de politionele informatie (COC), zodat deze kon beoordelen of zij bevoegd was
om advies uit te brengen. Op 15 december 2021 antwoordde het COC dat het een advies zou
uitbrengen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens over of waarbij de politie
betrokken is.
9. De Autoriteit vestigt de aandacht van de aanvrager op het feit dat het advies wordt uitgebracht
op basis van de urgentie, de beschikbare informatie en onder voorbehoud van eventuele
toekomstige overwegingen. Het advies beperkt zich tot het bespreken van de aandachtspunten.

5

Krachtens artikel 5, § 2, mag een exploitatievergunning voor een taxidienst slechts worden verleend aan een natuurlijke
persoon.
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II.

ONDERZOEK VAN DE ADVIESAANVRAAG
a.

Inleidende opmerkingen over de beginselen noodzakelijkheid en
evenredigheid

10. Het bijhouden van een gecentraliseerde gegevensbank met gegevens uit verschillende bronnen
en gegevens betreffende de gezondheid (medische ongeschiktheid om een voertuig te besturen),
overtredingen en strafrechtelijke veroordelingen betreffende zedendelicten; het opzetten van een
geautomatiseerd systeem dat bestaat uit een verzameling van alle soorten gegevens die worden
ingevoerd, ontvangen, uitgewisseld of opgeslagen in het kader van de procedures of formaliteiten
als bedoeld in de ontwerpordonnantie, de toegang van de Administratie tot bepaalde gegevens
betreffende geboekte en uitgevoerde ritten en de arbeidstijd van taxichauffeurs, met het oog op
controle en toezicht, of de toegang van de administratie tot gegevens betreffende geboekte en
uitgevoerde ritten van chauffeurs die werken voor de exploitant van een evenementiële
personenvervoerdienst, vormen, wat de door het voorontwerp van ordonnantie gegenereerde
gegevensverwerking betreft, gegevensverwerkingen die leiden tot een aanzienlijke inmening van
de rechten en vrijheden van de betrokken personen.
11. Een inmenging in het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en in het recht op
bescherming van persoonsgegevens, is slechts toelaatbaar indien zij noodzakelijk is en in
verhouding staat tot het doel van algemeen belang dat ermee wordt nagestreefd, en dat door zijn
aard als leidraad moeten dienen voor elke wettelijke bepaling die een verwerking van
persoonsgegevens regelt. De auteur van een dergelijke norm moet kunnen aantonen dat deze
voorafgaande analyse van noodzakelijkheid en evenredigheid is uitgevoerd.
12. Het noodzakelijkheidsbeginsel vereist niet alleen het beoordelen van de doeltreffendheid van de
beoogde verwerking met het oog op het bereiken van het nagestreefde doel, maar ook het nagaan
of die beoogde verwerking de minst ingrijpende manier is om dat doel te bereiken.
13. Als de noodzaak van de verwerking van persoonsgegevens wordt aangetoond, moet ook worden
aangetoond dat de verwerking in verhouding staat (in strikte zin) tot het nagestreefde doel, dat
wil zeggen dat er een billijk evenwicht is tussen de verschillende aanwezige belangen en de
rechten en vrijheden van de betrokkenen; met andere woorden, er moet worden nagegaan of het
ongemak dat de beoogde verwerking veroorzaakt, niet buitensporig is ten aanzien van het
nagestreefde doel.
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14. In dit verband is de Autoriteit van oordeel dat drie soorten gegevensverwerkingen die door het
voorontwerp worden ingevoerd, niet in verhouding lijken te staan tot de nagestreefde doelstelling
van algemeen belang. Het betreft de toegang van de Administratie en de overdracht in real time
aan de Administratie door enerzijds de exploitanten van een taxidienst (artikel 24, § 2) en
anderzijds de platformbeheerders van de gegevens betreffende de geboekte en uitgevoerde ritten
alsook betreffende de door de chauffeurs gepresteerde arbeidstijd (artikel 27, § 2, 4°), (zie punten
j. en l hierna). Evenzo, wat betreft de eventuele invoering door de Regering van een
informaticasysteem dat bestaat uit een verzameling van alle soorten ingevoerde gegevens die zijn
ontvangen, uitgewisseld of opgeslagen in het kader van de procedures of formaliteiten bedoeld in
het voorontwerp van ordannantie artikel 45) (zie punt n. hierna).
15. Voorts

blijkt

uit

het

adviesaanvraagformulier

dat

nog

geen

gegevensbeschermingseffectbeoordeling is verricht. In dit verband herinnert de Autoriteit eraan
dat een gegevensbeschermingeffectbeoordeling, overeenkomstig artikel 35.3 van de AVG

6

moet

worden uitgevoerd vóór de tenuitvoerlegging van elke verwerking die wordt gegenereerd,door het
voorontwerp7. Deze zal voor advies aan de Autoriteit moeten worden voorgelegd indien blijkt dat
er "restrisico's" bestaan (de EDPS beveelt ook aan deze effectbeoordeling te publiceren).
b.

Rechtsgrond, rechtmatigheids- en voorspelbaarheidsbeginsel

16. Overeenkomstig artikel 6.3 van de AVG, gelezen in het licht van overweging 41 8 van de AVG, moet
de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke
verplichting9, of 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

6

Volgens deze bepaling: Een gegevensbeschermingseffectbeoordeling als bedoeld in lid 1 is met name vereist in de volgende

gevallen:
a)

een systematische en uitgebreide beoordeling van persoonlijke aspecten van natuurlijke personen, die is gebaseerd
op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, en waarop besluiten worden gebaseerd waaraan voor de
natuurlijke persoon rechtsgevolgen zijn verbonden of die de natuurlijke persoon op vergelijkbare wijze wezenlijk
treffen;

b)

grootschalige verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens als bedoeld in artikel 9, lid 1, of van
gegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten als bedoeld in artikel 10; of

c)

stelselmatige en grootschalige monitoring van openbaar toegankelijke ruimten".

7

Zie ook artikel 23 van de WVG, op grond waarvan de verwerkingsverantwoordelijke een dergelijke analyse moet uitvoeren,
zelfs indien in het kader van de vaststelling van de rechtsgrondslag reeds een algemene gegevensbeschermingeffectbeoordeling
is uitgevoerd.

"41. Wanneer in deze verordening naar een rechtsgrond of een wetgevingsmaatregel wordt verwezen, vereist dit niet
noodzakelijkerwijs dat een door een parlement vastgestelde wetgevingshandeling nodig is, onverminderd de vereisten
overeenkomstig de grondwettelijke orde van de lidstaat in kwestie. Deze rechtsgrond of wetgevingsmaatregel moet evenwel
duidelijk en nauwkeurig zijn, en de toepassing daarvan moet voorspelbaar zijn voor degenen op wie deze van toepassing is,
zoals vereist door de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie („Hof van Justitie”) en het Europees Hof voor
de Rechten van de Mens”.
8

9

Artikel 6.1.e) van de AVG.
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opgedragen, worden geregeld door duidelijke en nauwkeurige regelgeving, waarvan de toepassing
voor de betrokkenen voorspelbaar is.
17. In dit geval zijn de gegevensverwerkingen gebaseerd op de noodzaak om een taak van algemeen
belang

uit

te

voeren

met

betrekking

tot

taxidiensten

waarvoor

de

overheid,

als

verwerkingsverantwoordelijke is aangeduid.
18. Wanneer de verwerking van gegevens een ernstige inmenging vormt in de rechten en vrijheden
van de betrokkenen, zoals in het onderhavige geval, is het noodzakelijk dat de volgende essentiële
elementen door de wetgever worden vastgesteld: (het)(de) precieze doeleinde(n), 10 waarvan bij
lezing reeds kan worden afgeleid welke gegevensverwerkingsverrichtingen zullen worden
ingevoerd voor de verwezenlijking ervan, de identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke(n)
(indien reeds mogelijk), het soort gegevens die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van (dit)
(deze) doeleinde(n), de bewaartermijn van de gegevens , de categorieën betrokkenen van wie
11

de gegevens zullen worden verwerkt, de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de

gegevens worden meegedeeld en12 de omstandigheden waarin ze zullen worden meegedeeld.
19. Zulks neemt uiteraard niet weg dat, voor zover de essentiële elementen van de beoogde
gegevensverwerking in de wet worden beschreven, verdere details en nadere modaliteiten door
uitvoeringsbepalingen kunnen worden uitgewerkt, weliswaar, na bijkomend advies van de
Autoriteit, in navolging van artikel 36.4 AVG.
20. Zo suggereert de delegatie aan de Regering in artikel 17 van het ontwerp om de voorwaarden
"aan te vullen" voor het verrichten van een taxidienst met een reservevoertuig , dat de Regering
nieuwe voorwaarden kan toevoegen. Vanuit het oogpunt van gegevensbescherming is het echter
van belang dat alle (categorieën van) gegevens die door de overheid, als verantwoordelijke voor
de verwerking, kunnen worden verwerkt, reeds in het voorontwerp worden opgenomen, zodat de
Regering in een latere uitvoeringsmaatregel kan specificeren welke van de in het voorontwerp
bepaalde (categorieën van) gegevens worden verwerkt.

10

Zie ook artikel 6.3 van de AVG.

11

Het Grondwettelijk Hof heeft reeds erkend dat " (...) vermocht hij (de wetgever) de vereisten inzake de bewaring van
persoonsgegevens en de duur van die bewaring op een algemene wijze te regelen
alsook de duur van deze bewaartermijn", Arrest nr. 29/2018 van 15 maart 2018, punt B 23.
12

Zie bijvoorbeeld Grondwettelijk Hof, arrest nr. 29/2018 van 15 maart 2018, punt B.18, en Grondwettelijk Hof, arrest nr.
44/2015 van 23 april 2015, punten B.36.1 e.v.
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c.

Doeleinden

21. Uit de artikelen 3, 6 tot en met 8, 13 tot en met 15, 20 tot en met 23 en de algemene opzet van
het ontwerp blijkt duidelijk dat het doel van de voorgestelde verwerking van persoonsgegevens
enerzijds is na te gaan of een taxidienstexploitant, een taxichauffeur en een platformbeheerder
respectievelijk voldoen aan de voorwaarden voor de afgifte van een vergunning voor de exploitatie
van een taxidienst, een bekwaamheidsattest

en een erkenning. Anderzijds

zijn de

gegevensverwerkingen gericht op het administratief beheer (geldigheid en verlenging) en de
controle (schorsing en intrekking) van de naleving van de verlening van de genoemde
bekwaamheidsattesten en erkenningen. Evenzo wordt in artikel 39 van het voorontwerp bepaald
dat de verwerking van gegevens betreffende de exploitant van een evenenmentiële
personenvervoerdienst, bedoeld is om het beheer van de voorafgaande aangifte door de exploitant
mogelijk te maken. Deze doeleinden zijn uitdrukkelijk omschreven, welbepaald en gerechtvaardigd
overeenkomstig het vereiste in artikel 5.1.b) van de AVG.
22. Deze doeleinden worden tevens bevestigd in artikel 47 van het voorontwerp, dat onder meer
bepaalt dat het verzamelen van gegevens die in de door de overheid beheerde databank
terechtkomen, tot doel heeft:
« 1° het vergemakkelijken van het administratieve beheer van de door deze ordonnantie

ingevoerde procedures betreffende de vergunning, de certificering, de registratie en de aangifte;
2° het versterken van de controle op de naleving van deze ordonnantie en haar
uitvoeringsbepalingen door het delen van gegevens tussen de bevoegde Brusselse en federale
openbare diensten, de bevoegde openbare diensten van andere gewesten, de politie en de
Tuchtraad bedoeld in artikel 38.»
23. Wat de nauwkeurigheid van deze doeleinden betreft, verzoekt de Autoriteit de aanvrager er echter
voor te zorgen dat deze volledig zijn om de betrokkenen een duidelijk en voorspelbaar idee te
geven van de verwerkingen die met hun gegevens zullen worden verricht. De Autoriteit is van
mening dat deze doelstelling ook moet gelden voor het verlenen van exploitatievergunningen,
bekwaamheidsbewijzen, platform-erkenningen, voertuigregistratie en het ontvangen van
voorafgaande aangiftes voor de sector van evenementiëel personenvervoer.
24. Aangaande het doeleinde "het versterken van de controle op de naleving van deze ordonnantie
» « door het delen van gegevens" herhaalt de Autoriteit dat dit doeleinde onduidelijk en moeilijk
te begrijpen is. Afgezien van het feit dat niet kan worden bepaald welke gegevens zullen worden
"gedeeld" om welke doeleinden te bereiken, vraagt de Autoriteit zich af wat in dit geval met
"controle " wordt beoogd: is het de controle op de naleving van de voorwaarden voor het verlenen
van bekwaamtheidsattesten, erkenningen, enz. en/of gaat het om de controle op de regels van
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het systeem dat het voorontwerp invoert (zoals bijvoorbeeld de naleving van de door de
Regering13 vastgestelde tarieven voor taxidiensten of om zich ervan vergewissen dat de chauffeur
over een door het Brussels Gewest afgeleverde vergunning beschikt indien hij de rit op het
grondgebied van het Brussels Gewest zonder voorafgaande reservering 14 uitvoert? Voor zover de
artikelen 8 en 22 de verlenging van de exploitatievergunning respectievelijk de platformerkenning
afhankelijk stellen van de naleving van de bepalingen van het voorontwerp en de
uitvoeringsbesluiten, en artikel 15 de schorsing of intrekking van het bekwaamheidsbewijs
afhankelijk stelt van dezelfde verplichting, lijkt uit de opzet van het ontwerp te volgen dat de
controle gericht is op de naleving van de regels van het bij het voorontwerp ingevoerde systeem,
met inbegrip van de controle op de naleving van de voorwaarden voor de verlening van
vergunningen, enz.
25. Voorts vestigt de Autoriteit de aandacht van de aanvrager op het feit dat - hoewel de betrokken
gegevensverwerking in eerste instantie tot doel heeft de Administratie in staat te stellen toe te
zien op de naleving van de regels van het systeem dat het voorontwerp invoert om haar in staat
te stellen de haar opgedragen taak van algemeen belang met betrekking tot taxidiensten uit te
voeren - het belangrijk is eraan te herinneren dat gegevens die voor een initieel doel zijn
verzameld, vervolgens niet mogen worden verwerkt voor andere doeleinden die onverenigbaar
zijn met het initieel doel (artikel 5.1. b) van de AVG) (risico van "function creep").
26. Het ontwerp zal derhalve worden aangepast om te verduidelijken dat de " controle op de naleving

van deze ordonnantie" ook gericht is op het toezicht op de naleving van de voorwaarden voor de
verlening van vergunningen, bekwaamheidsbewijzen, erkenningen, enz. en om te specificeren
welke (categorieën van) gegevens zullen worden doorgegeven om welke doeleinden te vervullen.
27. Artikel 47, 3°, van het voorontwerp voegt als bijkomend doel toe het verwezenlijken van
statistieken voor het personenvervoer, het multimodaal personenvervoer en het mobiliteitsbeleid
in het algemeen, met inbegrip van de follow-up van de prijsontwikkelingen. Dit doeleinde is
welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd, overeenkomstig artikel 5.1, b) van de
AVG.

13

Zie in dit verband artikel 33, §1, 5°, volgens hetwelk de niet-naleving van de door de Regering vastgestelde tarieven voor
taxidiensten een strafbaar feit vormt dat wordt bestraft met gevangenisstraf en/of een geldboete.
14

Zie in dit verband artikel 3, 1° en 2°, volgens hetwelk, bij gebreke van een samenwerkingsakkoord inzake taxidiensten die
zich uitstrekken over het grondgebied van meer dan één Gewest, het vereiste van een exploitatievergunning krachtens het
ontwerp van ordonnantie niet van toepassing is op taxi-exploitanten en -chauffeurs die beschikken over een door het Vlaamse
Gewest afgeleverde vergunning of over een door het Waalse Gewest afgeleverde vergunning, op voorwaarde dat het punt
van vertrek van de reis is vastgesteld door middel van een voorafgaande reservering en dat het punt van aankomst van de
reis is gelegen buiten het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
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28. Voorts blijkt uit de artikelen 32 tot en met 35 van het voorontwerp duidelijk dat de
gegevensverwerking tot doel heeft toezicht te houden op de uitvoering van het ontwerp van
ordonnantie en de uitvoeringsmaatregelen en, in voorkomend geval, strafbare feiten te
onderzoeken en vast te stellen. Deze doeleinden zijn uitdrukkelijk omschreven, welbepaald en
gerechtvaardigd overeenkomstig het vereiste in artikel 5.1.b) van de AVG.
d.

Artikel 6: voorwaarden voor de afgifte van de exploitatievergunning (en
de controle ervan: artikelen 7 en 8)

29. In artikel 6, §1, van het voorontwerp wordt de Regering belast met de vaststelling van « de

voorwaarden inzake zedelijkheid, beroepsbekwaamheid en solvabiliteit » die van de exploitanten
worden verlangd. Naast deze voorwaarden moet de aanvrager aan een van de volgende
voorwaarden voldoen :
1° aantonen dat hij een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van zelfstandige
samenwerking heeft afgesloten met de chauffeur(s) die nodig is/zijn om het aantal
voertuigen waarvoor hij identificatievignetten aanvraagt, te besturen;
2° zich ertoe verbinden aan de in 1° bedoelde voorwaarden te voldoen binnen de door de
Regering opgelegde maximale termijn;
3° verklaren dat hij de chauffeur zal zijn van het enige voertuig waarvoor hij een
identificatievignet aanvraagt.
30. Artikel 7 van het voorontwerp bepaalt onder meer dat de exploitant gedurende de gehele
geldigheidsduur van zijn vergunning, d.w.z. 7 jaar (hernieuwbaar), aan de in artikel 6 §1, bedoelde
voorwaarden moet voldoen, hetgeen de Administratie te allen tijde kan controleren. Artikel 8
bepaalt dat de verlenging van de vergunning onder meer kan worden geweigerd indien de
exploitant de bepalingen van de ontwerpordonnantie, de uitvoeringsbesluiten daarvan of de
voorwaarden van zijn exploitatievergunning, de sociale, fiscale en boekhoudkundige wetgeving
niet in acht heeft genomen, indien het voertuig niet voldoende ter beschikking van het publiek is
gesteld of indien de exploitant niet meer voldoet aan de voorwaarden inzake zedelijkheid,
beroepsbekwaamheid of solvabiliteit.
31. In het voorontwerp zijn de drie voorwaarden opgenomen die reeds in artikel 6bis van de
ordonnantie van 1995 worden gesteld voor de afgifte van een vergunning voor de exploitatie van
een taxidienst. Uit het adviesaanvraagformulier blijkt dat « Gegevens zoals deze die voorkomen in

het strafregister, of die betrekking hebben op de betaling van bijdragen (RSZ, RSVZ), die
betrekking hebben op het slagen van gewestelijke tests/examens kunnen worden verzameld ».
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32. De Autoriteit merkt op dat het voorontwerp geen omschrijving geeft van het begrip "zedelijkheid",
noch van de beoordelingscriteria aan de hand waarvan de voorwaarde van zedelijkheid als vervuld
zou worden beschouwd. Uit de huidige stand van het voorontwerp volgt dat het aan de Regering
zal zijn om te bepalen welke informatie en documenten de exploitanten van taxidiensten zullen
moeten verstrekken om na te gaan of zij aan de gestelde eisen inzake zedelijkheid voldoen en, in
voorkomend geval, niet zijn veroordeeld voor strafbare feiten in verband met "zedelijkheid" 15.
Aangezien dit een sleutelbegrip is in het syteem dat door het voorontwerp wordt opgezet ter
bepaling van de (categorieën) gegevens die mogen worden verwerkt, is de Autoriteit van oordeel
dat in het ontwerp moet worden gedefinieerd wat moet worden begrepen onder "zedelijkheid",
alsmede de criteria aan de hand waarvan de naleving van de voorwaarde van "zedelijkheid" door
de Administratie zal worden beoordeeld16.
33. De (categorieën van) gegevens met betrekking tot zedelijkheid, beroepsbekwaamheid en
solvabiliteit lijken ter zake dienend, toereikend en beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor zover
de verlening van de vergunning voor de exploitatie van een taxidienst, die een noodzakelijke
voorwaarde is voor de exploitatie van een dergelijke dienst, afhankelijk is van de naleving van de
voorwaarden inzake zedelijkheid, beroepsbekwaamheid en solvabiliteit.
34. In dit verband merkt de Autoriteit op dat volgens de door de aanvrager verstrekte aanvullende
informatie het verrichten van taxidiensten een activiteit is die permanent contact mogelijk maakt
met mensen in een potentieel kwetsbare situatie (niet-begeleide minderjarigen, ouderen,
toeristen, dronken mensen, enz.).
35. Voorts volgt uit artikel 46, §2, van het voorontwerp dat het bestaan van strafrechtelijke
veroordelingen van de exploitant een grond is voor weigering, schorsing of intrekking van een
exploitatievergunning. Wat de strafrechtelijke veroordelingen betreft, merkt de Autoriteit op dat
deze gegevens een categorie gegevens vormen waarvoor een verwerkingsverbod geldt (artikel 10
van de AVG). De verwerking van dit soort gegevens kan alleen worden verricht onder toezicht van
de overheid of indien de verwerking is toegestaan bij Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke
bepalingen die passende waarborgen voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen bieden.
Omvattende registers van strafrechtelijke veroordelingen mogen alleen worden bijgehouden onder
toezicht van de overheid. In casu zal de verwerking van dit soort gegevens alvast uitgevoerd
worden onder toezicht van een overheid, met name de gemeenten, wat strookt met artikel 10
AVG.

15
16

Zie in dit verband artikel 46, § 2 van het voorontwerp.

Zie in dit verband het advies van de Autoriteit 155/2021 over een voorontwerp van koninklijk besluit over het statuut van en
het toezicht op aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en aanbieders van
bewaarportemonnees, punten 28 en 29.
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36. In artikel 46, §2, wordt echter gepreciseerd dat deze veroordelingen alleen betrekking hebben op
inbreuken op de voorwaarden betreffende de zedelijkheid van de exploitant. Om te voorkomen
dat gegevens worden verzameld over dergelijke irrelevante en buitensporige veroordelingen, moet
een uitputtende lijst worden opgesteld van veroordelingen (of ten minste categorieën van
veroordelingen) die worden geacht niet te voldoen aan de zedelijkheidsvoorwaarden voor een
goede dienstverlening in taxi's of die de uitoefening en het beheer van een taxiactiviteit op wettige
wijze in de weg staan (bijvoorbeeld georganiseerde criminaliteit, mensenhandel, prostitutie,
drugshandel, enzovoort) . Verder wordt op grond van artikel 46, §2, tweede lid, alleen het bestaan
van een strafrechtelijke veroordeling zonder vermelding van het bestrafte feit verwerkt, hetgeen
in overeenstemming is met het beginsel van minimalisering van de gegevensverwerking.
37. Uit het bij de adviesaanvraag gevoegde formulier blijkt voorts dat (het is de Autoriteit die vertaalt):
"de mededeling van een uittreksel uit het strafregister het mogelijk maakt zich ervan te

vergewissen dat de betrokken personen voldoen aan de voorwaarden inzake zedelijkheid die
vereist zijn voor het uitoefenen van een activiteit waarbij zij permanent in contact komen met
kwetsbare klanten", en dat de aanvrager de mogelijkheid onderzoekt "rechtstreekse toegang te
verkrijgen tot het centrale strafregister en een gefilterde toegang die alleen vermeldingen van
strafrechtelijke veroordelingen tonen". Op voorwaarde dat de beoogde gefilterde toegang tot het
centrale strafregister beperkt blijft tot de vermelding van het bestaan 17 van strafrechtelijke
veroordelingen die alleen betrekking hebben op inbreuken op de voorwaarden inzake zedelijkheid,
is deze aanpak in overeenstemming met het vereiste om zoveel mogelijk gebruik te maken van
authentieke bronnen, zoals het centraal strafregister, alsook met het beginsel van minimalisering
van de gegevensverwerking.
38. Wat de beroepsbekwaamheid van de exploitant betreft, volgt uit artikel 46, § 3, dat de medische
ongeschiktheid bedoeld in artikel 44 van het koninklijk besluit van 23 maart 1996 betreffende het
rijbewijs (hierna "de medische ongeschiktheid") eveneens een grond is voor weigering van een
exploitatievergunning, dan wel een grond voor schorsing of intrekking van een dergelijke
vergunning. Voorts vermeldt de databank overeenkomstig dit artikel 46, §3, in voorkomend geval
alleen het bestaan van een oorzaak van ongeschiktheid, zonder de oorzaak aan te geven, hetgeen
in overeenstemming is met het beginsel van minimale gegevensverwerking.
39. Ten slotte blijken de (categorieën van) solvabiliteitsgegevens, toereikend, ter zake dienend en
noodzakelijk te zijn om ervoor te zorgen dat een taxi-exploitant voldoende of afdoende
waarborgen van solvabiliteit heeft om een taxidienst, die een taak van openbaar nut vervult, naar
behoren te exploiteren.

17

Zie in dit verband Artikel 46, § 2 van het voorontwerp
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e.

Artikel 13: Voorwaarden voor de afgifte van het bekwaamheidsattest
(en de controle ervan: artikelen 14 en 15)

40. Artikel 13, §1 van het voorontwerp geeft aan de Regering de bevoegdheid voor het vaststellen
van "de voorwaarden inzake zedelijkheid en beroepsbekwaamheid" waaraan de chauffeurs
moeten beantwoorden. In dit kader, «stelt zij (de Regering) ook de voorwaarden vast voor de

periodieke bijscholing die de chauffeurs moeten volgen om hun bekwaamheidsattest te
behouden ».
41. Artikel 14 van het voorontwerp bepaalt onder meer dat de chauffeur te allen tijde moet voldoen
aan de in artikel 13, §1, bedoelde voorwaarden, die de administratie op elk moment kan
controleren. Artikel 15 bepaalt dat het bekwaamheidsattest kan worden geschorst of ingetrokken
in geval van schending van de bepalingen van de ontwerpordonnantie, haar uitvoeringsbesluiten
of de voorwaarden van het attest in kwestie.
42. In het voorontwerp zijn de twee voorwaarden opgenomen die op grond van artikel 6 van de
ordonnantie van 1995 reeds vereist waren voor de afgifte van het bekwaamheidsattest. Uit het
commentaar bij de artikelen blijkt dat « de enige nieuwigheid is dat de verplichting voor de

chauffeurs om zich regelmatig bij te scholen, in de ordonnantie wordt verankerd (in plaats van in
een uitvoeringsbesluit zoals nu het geval is (zie artikel 19 van het uitvoeringsbesluit van 29 maart
2007) ».
43. Naar analogie van wat hierboven is gezegd met betrekking tot de (categorieën) gegevens die
worden verwerkt met het oog op de afgifte van de exploitatievergunning, zal het voorontwerp
moeten worden aangepast om te definiëren wat wordt bedoeld met "zedelijkheid, alsook met de
criteria aan de hand waarvan de naleving van de "zedelijkheidsvoorwaarde" die voor
taxichauffeurs vereist is, door de overheid zal worden beoordeeld.
44. De (categorieën) gegevens die in casu kunnen worden verwerkt met het oog op de afgifte van
het beroepsbekwaamheidsattest lijken toereikend, ter zake dienend en beperkt tot hetgeen
noodzakelijk is, aangezien de afgifte van dit attest , dat een noodzakelijke voorwaarde is om als
taxichauffeur te mogen werken, afhankelijk is van de naleving van de voorwaarden inzake
zedelijkheid en beroepsbekwaamheid.
45. Net zoals het voorontwerp voorziet voor de exploitant, zijn het bestaan van strafrechtelijke
veroordelingen van de taxichauffeur en medische ongeschiktheid redenen om de afgifte van een
bekwaamheidsattest te weigeren of om dit attest te schorsen of in te trekken (artikel 46, §2, 2°
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tot 4°). Voor het overige wordt verwezen naar de opmerkingen in de punten 35 tot en met 37. In
dat geval zou de lijst van veroordelingen (of althans de categorieën van veroordelingen) waardoor
de uitoefening van de activiteit van taxichauffeur in overeenstemming met de in het voorontwerp
vereiste zedelijkheidsvoorwaarden onmogelijk wordt, zo nodig kunnen worden aangepast aan de
aard en de specifieke kenmerken van dit beroep (bijvoorbeeld verkrachting, onzedelijk gedrag,
enz.)
f.

Artikel 16: Kenmerken van het identificatievignet

46. Artikel 16 van het voorontwerp bepaalt met name dat de Regering de procedure vaststelt voor de
inschrijving van taxivoertuigen en reservevoertuigen, alsmede de vorm van het identificatievignet
en de gegevens die daarop moeten worden vermeld, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen
het vignet voor een reservevoertuig.
47. Uit

het

Commentaar

bij

de

artikelen

blijkt

dat

de

vervanging

van

de

huidige

voertuigidentificatieplaat die op het radiatorrooster van de voertuigen worden bevestigd, door een
vignet dat op de voorruit wordt bevestigd, wordt gemotiveerd met het verlagen van de
productiekosten, het vergemakkelijken van de aflevering van deze vignetten en het verbeteren
van de zichtbaarheid van het vignet omdat die op een beter zichtbare plaats dan de huidige plaats
zal worden bevestigd.
48. Uit deze bepaling volgt dat taxi- en reservevoertuigen moeten voldoen aan de voorwaarden van
artikel 26 van het voorontwerp, waarin onder meer wordt bepaald dat de houder van een
vergunning voor taxidiensten ofwel eigenaar moet zijn van het voertuig ofwel het voertuig moet
houden op grond van een overeenkomst betreffende koop op afbetaling, financiële lease of
huurkoop.
49. Indien de aanvrager voornemens is om in het kader van de inschrijvingsprocedure voor taxi- en
reservevoertuigen andere persoonsgegevens te verwerken dan deze die betrekking hebben op de
titel of de eigendom van het voertuig, moet het voorontwerp zo worden opgesteld dat alle
(categorieën) persoonsgegevens die waarschijnlijk zullen worden verwerkt met het oog op de
inschrijving van de betrokken voertuigen en die strikt noodzakelijk zijn voor die doeleinden, door
de Administratie kunnen worden verwerkt.
50. Ook indien het de bedoeling van de aanvrager is om (categorieën van) persoonsgegevens op het
vignet te vermelden, moet artikel 16 van het voorontwerp zo worden geformuleerd dat de
(categorieën van) gegevens die op het vignet mogen worden vermeld, reeds in het voorontwerp
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worden vermeld, anders wordt het legaliteitsbeginsel niet geëerbiedigd en wordt de betrokkenen
een duidelijk en voorspelbaar zicht op de verwerking van hun gegevens ontzegd.
g.

Artikel 7: het reservervoertuig

51. Artikel 17 van het voorontwerp bepaalt onder meer dat de houder van een exploitatievergunning
geen taxidienst mag verrichten met een eerder ingeschreven reservevoertuig, tenzij hij de
Administratie daarvan in kennis heeft gesteld door middel van een kennisgeving dat een zekere
datum van ontvangst van deze kennisgeving vermeldt, de oorzaak van de onbeschikbaarheid van
het in de exploitatievergunning ingeschreven voertuig, de vermoedelijke duur van deze
onbeschikbaarheid en, indien bekend, de plaats waar het onbeschikbare voertuig tijdens de
periode van onbeschikbaarheid zal worden geparkeerd.
52. De in dit geval verwerkte gegevens lijken toereikend, ter zake dienend en beperkt te zijn tot
hetgeen noodzakelijk is voor het toezicht op de naleving van de vereisten die zijn opgelegd in het
voorontwerp. Uit artikel 17, § 1, 1° van het voorontwerp volgt immers dat het reservevoertuig
slechts ter vervanging van een ingeschreven voertuig mag worden gebruikt indien dit laatste
tijdelijk niet beschikbaar is ten gevolge van een ongeval, een ernstig mechanisch defect, brand of
diefstal, en alleen voor de duur van deze onbeschikbaarheid. Bovendien kunnen, krachtens artikel
32, §3, 5° van het voorontwerp, de ambtenaren en beambten die bevoegd zijn voor het toezicht
op de uitvoering van het ontwerp van ordonnantie en de uitvoeringsmaatregelen ervan, in de
uitoefening van hun functie «toegang krijgen tot de voertuigen die gebruikt worden voor

taxidiensten en tot hun garages ».
h.

Artikel 18: Vervangingsvoertuig

53. Krachtens artikel 18 van het voorontwerp mag een houder van een taxivergunning die niet of niet
langer over een reservevoertuig beschikt, gedurende maximaal drie maanden taxidiensten
verrichten met een vervangingsvoertuig. Hiertoe moet de houder krachtens paragraaf 2 de
Administratie voorafgaand in kennis stellen van de hiernavolgende elementen:
1° het nummer van het inschrijvingsvignet van het onbeschikbare voertuig;
2° de redenen van onbeschikbaarheid van het ingeschreven voertuig
3° de vermoedelijke duur van deze onbeschikbaarheid;
4° de plaats waar het onbeschikbare voertuig zich bevindt tijdens de periode van
onbeschikbaarheid wanneer deze plaats bekend is;
5° identificatie-elementen van het vervangvoertuig zoals vastgesteld door de Regering.

Advies 249/2021 - 15/33

Volgens artikel 18, § 3, moet het voertuig, om als vervangvoertuig te kunnen worden gebruikt,
voorzien zijn van het door de Regering vastgestelde kenmerkend teken, waardoor het als
vervangvoertuig kan worden geïdentificeerd.
54. De aan de Administratie verstrekte gegevens lijken ter zake dienend, toereikend en beperkt te zijn
tot hetgeen noodzakelijk is om het vervangingsvoertuig te kunnen identificeren en na te gaan of
aan de voorwaarden van artikel 18 van het ontwerp van ordonnantie is voldaan. Voorts kunnen,
krachtens artikel 32, §3, 5° van het voorontwerp, de ambtenaren en beambten die bevoegd zijn
voor het toezicht op de uitvoering van de ontwerpordonnantie en de uitvoeringsmaatregelen
ervan, in de uitoefening van hun functie «toegang verkrijgen tot voertuigen die gebruikt worden

voor taxidiensten en tot hun garages ».
i.

Artikel 20: Voorwaarden voor de afgifte van de erkenning voor de
platformen (en controle van deze erkenning: artikelen 20 tot 23)

55. In overeenstemming met artikel 20, §1, van het voorontwerp stelt de Regering " de voorwaarden

vast inzake zedelijkheid, beroepskbekwaamheid en solvabiliteit die van de platformbeheerders
worden verlangd". Overeenkomstig artikel 20, §1, lid 2, moet de aanvrager van de erkenning
uiterlijk op de dag vóór de eerste dag waarop zijn reserveringsplatform voor het publiek
toegankelijk wordt gemaakt, zijn maatschappelijke zetel of exploitatiezetel in België hebben.
Artikel 20, § 3, bepaalt dat, wanneer de erkenningsgsaanvraag door een rechtspersoon wordt
ingediend, aan de voorwaarden inzake beroepsbekwaamheid moet zijn voldaan door ten minste
één zaakvoerder of één bestuurder die belast is met het dagelijks bestuur (artikel 20, §3, 2°) en
dat de voorwaarden van zedelijkheid vervuld moeten zijn door elke natuurlijke persoon die zetelt
in het statutaire orgaan belast met het dagelijks bestuur van de rechtspersoon, ongeacht of deze
natuurlijke personen in die hoedanigheid zetelen dan wel als vertegenwoordigers van een andere
rechtspersoon (artikel 20, §3, 3°).
56. Artikel 21 van het voorontwerp bepaalt onder meer dat de platformbeheerder gedurende de
gehele geldigheidsduur van zijn erkenning, d.w.z. 7 jaar (hernieuwbaar), aan de in artikel 20 §1,
bedoelde voorwaarden moet voldoen, hetgeen de Administratie te allen tijde kan controleren.
Artikel 22 bepaalt dat verlenging van de erkenning kan worden geweigerd, met name indien de
platformbeheerder tijdens de geldigheidsduur van zijn erkenning niet heeft voldaan aan de
bepalingen van het ontwerp van ordonnantie, de uitvoeringsbesluiten daarvan of de voorwaarden
van zijn erkenning, de sociale, fiscale en boekhoudkundige wetgeving of indien hij niet meer
voldoet aan de voorwaarden inzake zedelijkheid, beroepsbekwaamheid of solvabiliteit.
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57. Uit de Memorie van toelichting en uit het Commentaar bij de artikelen blijkt dat " de voorwaarden

voor

de

erkenning

vergelijkbaar

zijn

met

de

voorwaarden

die

gelden

voor

de

exploitatievergunning" en dat de bijkomende voorwaarde betreffende de localisatie van de
maatschappelijke zetel of de exploitatiezetel in België de wens van de aanvrager tot uiting brengt
om "ervoor te zorgen dat de autoriteiten een gemakkelijk herkenbaar en bereikbaar

aanspreekpunt hebben". Met betrekking tot de vereisten waaraan moet worden voldaan wanneer
de aanvrager van de erkenning een rechtspersoon is, wordt tevens het volgende verduidelijkt :
«anderzijds kunnen zich gevallen voordoen waarin het dagelijks bestuur niet door één enkele

persoon wordt uitgeoefend en in dat geval is het niet nodig dat elk van de personen die het
dagelijks bestuursorgaan vormen, beschikt over alle vereiste beroepskwalificaties; aan deze eis
kan collegiaal worden voldaan. Het lijkt daarentegen wel nuttig om zich ervan te vergewissen dat
alle natuurlijke personen die in dit orgaan zetelen, blijk geven van een onberispelijke zedelijkheid ».
58. Ook hier zal het voorontwerp moeten worden aangepast om te definiëren wat wordt bedoeld met
"zedelijkheid",

alsook

de

criteria

aan

de

hand

waarvan

de

naleving

van

de

"zedelijkheidsvoorwaarde" voor platformbeheerders door de overheid zal worden beoordeeld.
59. De verzamelde (categorieën van) gegevens lijken ter zake dienend, toereikend en noodzakelijk te
zijn voor de doeleinden in kwestie, voor zover het verlenen van een erkenning afhankelijk wordt
gesteld van de vraag of de platformbeheerder voldoet aan de voorwaarden inzake zedelijkheid,
beroepsbekwaamheid en solvabiliteit.
60. Ook hier vormen het bestaan van strafrechtelijke veroordelingen in verband met de zedelijkheid
van de platformbeheerder en medische ongeschiktheid een grond voor weigering van de
erkenning, een grond voor schorsing en een grond voor intrekking van deze erkenning (artikel 46,
§1, 2° tot en met 4°). De Autoriteit merkt evenwel op dat artikel 46, §2 (volgens hetwelk alleen
het bestaan van een strafrechtelijke veroordeling in verband met een inbreuk op de
zedelijkheidsvoorwaarden wordt verwerkt zonder dat het strafbare feit wordt gespecificeerd)
alleen betrekking heeft op de taxidienstexploitant en de chauffeur, zonder dat wordt verwezen
naar de platformbeheerders. Het ontwerp moet dus in die zin worden aangepast. Voor het overige
wordt verwezen naar de opmerkingen in de punten 35 tot en met 37. In dit geval zou de limitatieve
lijst van veroordelingen (of ten minste categorieën van veroordelingen) die worden geacht niet te
voldoen aan de zedelijkheidsvoorwaarde die nodig is voor een goed beheer van een
reserveringsplatform of die de uitoefening van deze beheersactiviteit op wettige wijze verhinderen,
indien nodig kunnen worden aangepast aan de aard en de specifieke kenmerken van deze activiteit
(bijvoorbeeld georganiseerde criminaliteit, mensenhandel, prostitutie, drugshandel, ...)
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j.

Artikel 24: Aan de exploitanten opgelegde eisen

61. Artikel 24, lid 1, van het voorontwerp delegeert aan de Regering de bevoegdheid om de
voorwaarden voor de exploitatie van taxidiensten vast te stellen die een aanvulling zijn van de de
in §2 van dat artikel opgesomde basisvoorwaarden. Krachtens artikel 24, §2: « elke exploitant

moet de Administratie toestaan om elektronisch toegang te krijgen tot de volgende informatie,
door ze live over te brengen naar een door de Administratie aangewezen server:
1° de informatie en documenten in verband met de chauffeurs die voor de exploitant werken;
2° de geboekte ritten en de uitgevoerde ritten;
3° de tijd die is gewerkt door de chauffeurs die voor de exploitant werken in het kader van
de ritten die hun door de exploitant zijn toegewezen;
4° de algemene gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op de klanten en gebruikers . »
62. Indien de vaststelling van de aanvullende exploitatievoorwaarden door de Regering waarschijnlijk
de verwerking van persoonsgegevens met zich meebrengt, vestigt de Autoriteit de aandacht van
de aanvrager op het feit dat artikel 24 van het voorontwerp zodanig moet worden geformuleerd
dat alle (categorieën) persoonsgegevens die nodig zijn voor de vaststelling en verificatie van de
exploitatievoorwaarden, door de Administratie mogen worden verwerkt, teneinde het
legaliteitsbeginsel en het beginsel van voorspelbaarheid in acht te nemen.
63. Gevraagd naar de noodzaak van de toegang van de Administratie en het in real time verzamelen
van bovengenoemde gegevens, verklaarde de aanvrager het volgende (het is de Autoriteit die
vertaalt):
« Het verzamelen van deze informatie is noodzakelijk voor een doeltreffend administratief beheer

en een doeltreffende controle die erop gericht is:
•

De klant te beschermen: de klant is een potentieel kwetsbare persoon (alleenreizende
minderjarige, bejaarde, toerist, dronken feestganger) die in het voertuig van een volslagen
vreemde stapt. Wij willen dus de identiteit kunnen kennen van de vervoerder en de chauffeur
die een bepaalde reis hebben gemaakt, het vertrek- en aankomstpunt van het voertuig, de
afgelegde afstand en de prijs van de reis. Zo kan de administratie de bestuurder identificeren,
in geval van klacht of aangifte, en de meest voorkomende misbruiken in deze sector
(oneerlijke prijzen, omrijden) of ernstiger gevallen zoals agressie tegen klanten in kwetsbare
situaties voorkomen. Wij zijn momenteel genoodzaakt een aanzienlijk aantal klachten af te
sluiten omdat de klant het identificatienummer van de bestuurder niet heeft genoteerd
(wanneer dit wordt getoond), het voertuigidentificatienummer of de nummerplaat van het
voertuig niet heeft genoteerd en alleen het begin- en/of eindpunt van de reis heeft
opgegeven. Zelfs in dit geval zal het zeer moeilijk zijn om de chauffeur te identificeren die de
betwiste rit heeft uitgevoerd.

Advies 249/2021 - 18/33

•

Voorkoming van belasting- en socialezekerheidsfraude : momenteel worden ritten vastgelegd
op een routekaart. Deze routekaart neigt ertoe te "verdwijnen of te worden vernietigd"
wanneer het door onze administratie wordt opgevraagd in het kader van een administratief
onderzoek. Wanneer zij toch worden meegedeeld, bevatten zij vaak onvolledige, onjuiste of
valse informatie, waardoor diverse misbruiken mogelijk zijn, zoals het in dienst nemen van
zwartrijders of het niet laten registreren van ritten.

•

Ervoor zorgen dat de taxi beschikbaar wordt gesteld aan het publiek: Gezien het publieke nut
van taxi's en het beperkte aantal, wil de wetgever ervoor zorgen dat taxivoertuigen
daadwerkelijk ter beschikking van het publiek worden gesteld. »

64. Wat meer bepaald de noodzaak van toegang tot en doorgifte van gegevens over de werktijden
van chauffeurs in real time betreft, heeft de aanvrager verklaard dat deze gegevens (het is de
Autoriteit die vertaalt) «noodzakelijk zijn om de naleving van de collectieve arbeidsovereenkomst

van 12 juni 2001 en het koninklijk besluit van 25 september 2002 te verzekeren. De tijd gedurende
welke de taxichauffeur in dienst is van de werkgever, met inbegrip van de rusttijden waarin de
arbeidsregeling voorziet, mag niet minder dan 5 uur per dag bedragen en niet meer dan 11 uur
per dag. 24% van deze tijd waarin de chauffeur ter beschikking staat van de exploitant, wordt
niet meegerekend bij de berekening van de arbeidstijd. Dit betekent dat een bestuurder mogelijk
meer dan 12 uur per dag onderweg is. Het verzamelen van deze gegevens helpt ook om klanten
en andere weggebruikers te beschermen tegen chauffeurs die de rusttijd op de weg niet in acht
hebben genomen. Aan de hand van deze gegevens zal ook kunnen worden geverifieerd of het
taxivoertuig daadwerkelijk ter beschikking van het publiek wordt gesteld ».
65. De Autoriteit heeft begrip voor de doelstellingen die de Administratie nastreeft en acht ze
gerechtvaardigd.
66. De Autoriteit merkt evenwel op dat de doeleinden van de twee betrokken gegevensverwerkingen
(toegang door de Administratie en mededeling van gegevens in real time) in het voorontwerp niet
duidelijk zijn omschreven, aangezien nadere toelichting van de aanvrager in dit verband
noodzakelijk is gebleken om ze te begrijpen.
67. Deze doeleinden zullen derhalve in het voorontwerp duidelijk worden aangegeven, in het licht van
de opmerkingen die hierboven in de punten 23 tot en met 26 zijn gemaakt; anders worden artikel
6.3 van de AVG en artikel 22 van de Grondwet geschonden.
68. In dit geval merkt de Autoriteit op dat de verlenging van de exploitatievergunning onder meer
onderworpen is aan de volgende in artikel 8 opgesomde verplichtingen: het voertuig voldoende
toegankelijk te maken voor het publiek, de sociale, fiscale en boekhoudkundige wetgeving na te
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leven en te voldoen aan de voorwaarden inzake zedelijkheid, beroepsbekwaamheid of solvabiliteit.
Hoewel de Autoriteit begrip heeft voor het nuttige effect van een dergelijke bepaling, die gevolgen
zal hebben voor de verlenging van een vergunning voor taxidiensten in geval van niet-naleving
van bovengenoemde verplichtingen, kan een dergelijke bepaling er niet toe leiden dat de
Administratie - die in dit geval bevoegd is om te beslissen over de mogelijke verlenging van een
vergunning voor taxidiensten - zelf nagaat of de sociale, fiscale en boekhoudkundige wetgeving
of het wetboek van strafrecht volledig worden nageleefd. Bij de uitoefening van haar bevoegdheid
om de betrokken vergunning te verlengen, kan de Administratie evenwel rekening houden met de
gegevens en/of feitelijke bevindingen die haar door andere instellingen of overheidsinstanties zijn
meegedeeld (zoals bijvoorbeeld de bevindingen van de sociale inspectie of de politie). Evenzo zou
zij rekening kunnen houden met gegevens/informatie die zij heeft verzameld naar aanleiding van
een onderzoek ingevolge een klacht van een klant over onrechtmatige tarieven of wangedrag van
de bestuurder, maar alleen met het oog op een besluit over de mogelijke verlenging van de
exploitatievergunning. Met andere woorden, de twee bovengenoemde gegevensverwerkingen
hebben alleen tot doel toezicht te houden op de regels van het bij het voorontwerp ingevoerde
systeem en niet om te voldoen aan de verantwoordelijkheden van andere instellingen of
overheidsinstanties.
69. De doeleinden waarvoor de gegevens zullen worden verwerkt, moeten eveneens volledig worden
gespecificeerd, zodat de betrokkenen zich een duidelijk beeld kunnen vormen van de
verwerkingen die met hun gegevens zullen worden uitgevoerd. Het voorontwerp moet dus worden
aangepast om duidelijk te stellen dat de toegang tot en de mededeling van de betrokken gegevens
bedoeld zijn om het administratief beheer en de controle van de regels van het systeem dat het
voorontwerp invoert, en ook in het kader van het beheer van klachten van klanten en
onderzoeken, te verzekeren, op straffe van schending van artikel 6.3, van de AVG, gelezen in het
licht van overweging 41 en artikel 22 van de Grondwet.
70. Ten tweede is de Autoriteit van mening dat permanente toegang door de overheid, met real time
overdracht van de bovengenoemde gegevens naar een server van de overheid, onevenredig is
met de taak van toezicht op de dienst van openbaar belang die de taxi is. Het feit dat een bepaalde
kwaliteit van gegevens gewenst is, kan op zichzelf geen rechtvaardiging zijn voor real-time
toegang tot en mededeling van alle bovengenoemde gegevens. Voorts is het niet duidelijk of het
in real time verzamelen van deze gegevens echt doeltreffend is om de klanten te beschermen,
aangezien kwaadwillende taxichauffeurs deze gegevens niet zullen verstrekken. Naar het oordeel
van de Autoriteit kunnen de doelstellingen waarschijnlijk doeltreffend worden verwezenlijkt met
maatregelen die minder inbreuk maken op het recht van de betrokkene op bescherming van zijn
persoonsgegevens. Bij wijze van voorbeeld, het opleggen van een verplichting aan de
exploitanten:
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•

relevante en strikt noodzakelijke gegevens gedurende een redelijke termijn bewaren
met het oog op de controle door de Administratie van exploitanten en chauffeurs,

•

instaan voor het vastleggen van de gegevens (hash waarde) ;

•

(een deel van) de oorspronkelijke gegevens op verzoek ter beschikking te stellen van
de Administratie met het oog op dergelijke (regelmatige of periodieke of zonder
voorafgaande

waarschuwing

georganiseerde)

controles

en

onder

bepaalde

voorwaarden (bv. in geval van klachten, administratief onderzoek, ernstige
aanwijzingen van fiscale of sociale fraude, enz.
•

gebruik te maken van een digitale tachograaf (eventueel in de vorm van een
applicatie) waarbij de gegevens lokaal blijven, maar gedurende een beperkte periode
(2-4 weken) worden opgeslagen en kunnen worden opgevraagd om de arbeidstijd
van de chauffeurs te controleren (vergelijkbaar met wat wordt gebruikt om de
arbeidstijd van vrachtwagenchauffeurs te controleren)

lijkt te volstaan om de beoogde doelstellingen te bereiken. De gegevensverwerking die uit het
opleggen van deze verplichtingen aan de exploitanten kan voortvloeien, zal minder inbreuk maken
op de rechten en vrijheden van de betrokkenen dan de toegang tot en de doorgifte in real time
van deze gegevens aan de overheid.
71. In die omstandigheden is er geen evenwicht tussen de verschillende betrokken belangen, namelijk
tussen, enerzijds, de voordelen van de toegang van de Administratie tot en de mededeling in real
time van de in artikel 24 bedoelde gegevens op een server van de Administratie (administratief
beheer en controle van de regels van het bij het voorontwerp ingevoerde systeem, met inbegrip
van de controle op de naleving van de voorwaarden voor de afgifte van vergunningen voor de
uitoefening van een openbare taak met betrekking tot taxidiensten) en, anderzijds, de nadelen en
risico's voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen die op indringende wijze worden
aangetast door de gegevensverwerking als gevolg van de toegang van de overheid tot en de
realtime verstrekking van bovengenoemde gegevens (waaronder het risico van gewenning en
sociale normalisering van gedrag dat inbreuk maakt op de grondrechten en het risico van
"afglijden" naar een toezichtmaatschappij) die deze toegang en realtime verstrekking met zich
meebrengen18.
72. In dezelfde geest begrijpt de Autoriteit niet waarom gegevens betreffende de arbeidstijd van
chauffeurs voor de beoogde doeleinden toegankelijk zouden moeten zijn en aan de Administratie
zouden moeten worden doorgegeven. In dit verband merkt de Autoriteit op dat in artikel 46, §1,
9°, de gegevens betreffende de dagelijkse dienst van elke taxichauffeur worden opgesomd die
zullen worden opgenomen in de databank van de Administratie. Hierin worden de begin- en

18

Zie in dat verband advies nr. 163/2021 van 23 september 2021 van de Autoriteit, punt 18.
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einddatum van de dienst vermeld, de begin- en eindtijd van de rustperiodes tijdens de dienst, het
aantal afgelegde ritten en de totale afgelegde afstand, alsmede de afstand die is afgelegd met
passagiers aan boord. Om haar taak van toezicht op de taxisector te kunnen uitvoeren, vraagt de
Autoriteit zich af in hoeverre de data en tijdstippen van de eerste en laatste ritten van de dag 19,
in plaats van het begin en het einde van de dienst en het begin en het einde van de rusttijden, dit
toezicht niet mogelijk zouden maken.
73. Daarom beveelt de Autoriteit aan dat de aanvrager zorgvuldig nagaat of het nodig en evenredig
is dat de overheid voor administratieve beheers- en controledoeleinden in real time toegang tot
deze gegevens krijgt en ze meedeelt, zoals in het voorontwerp is bepaald. Zonder een dergelijke
rigoureuze analyse moet de toegang van de Administratie tot en de mededeling van de relevante
gegevens in real time uit het voorontwerp worden geschrapt.
74. Afgezien van de vraag naar de evenredigheid van de verwerkingen die bestaan in de toegang van
de Administratie en de doorgifte in real time van de betrokken gegevens, roept artikel 24, § 2,
punten 1° en 2° van het voorontwerp ook de volgende opmerkingen op met betrekking tot de
(categorieën) verwerkte gegevens. Gelet op het bijzonder indringende karakter van de toegang
van de Administratie en de realtime verstrekking van gegevens, is het van belang dat de
(categorieën) gegevens exhaustief en duidelijk worden vermeld, zodat de betrokkenen een
duidelijk idee hebben van de gegevens die het voorwerp van de toegang en de verstrekking in
kwestie zullen zijn en wordt voorkomen dat onnodige en irrelevante gegevens worden verwerkt.
75. In deze omstandigheden merkt de Autoriteit enerzijds op dat de uitdrukkingen " informatie en

documenten in verband met de chauffeurs " en "geboekte ritten uitgevoerde ritten" te ruim en
onduidelijk zijn , waardoor de betrokkenen geen duidelijk beeld hebben van de verwerking van
hun gegevens.
76. In dit verband merkt de Autoriteit op dat overeenkomstig artikel 46, §1, 7°, de door de
Administratie beheerde databank de volgende gegevens met betrekking tot de door taxidiensten
afgelegde ritten moet bevatten:
a) identficatie van de exploitant;
b) identificatie van de chauffeur;
c) de nummerplaat van het voertuig;
d) de datum:
e) vertrek- en aankomstpunten;

19

Zie in dit verband artikel 8, §1, 4°, volgens hetwelk de verlenging van de exploitatievergunning kan worden geweigerd indien
het voertuig gedurende de gehele periode waarop de vergunning betrekking heeft, niet voldoende ter beschikking van het
publiek is gesteld.
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f)

uur van vertrek een aankomst;

g) uniek nummer van de rit;
h) eindprijs van de rit;
i)

afstand van de rit.

77. Anderzijds is het niet duidelijk of het voorontwerp tot doel heeft locatiegegevens te verzamelen
en zo ja, of dat alleen bij het begin en het einde van de rit is of gedurende de gehele rit, of deze
gegevens gekoppeld zijn aan een geïdentificeerde chauffeur, dan wel of zij klantgegevens
bevatten. In het licht van de aanvullende informatie die de aanvrager verstrekte en mits het
voorontwerp de bovengenoemde vragen beantwoordt, blijken de gegevens betreffende de
identiteit van de vervoerder en de chauffeur, het punt van vertrek en aankomst van het voertuig 20,
de afgelegde afstand, de prijs van de rit, de gegevens betreffende de datum, het tijdstip van
vertrek en aankomst en het unieke nummer van de rit noodzakelijk en relevant te zijn voor de
doeleinden in kwestie. Klantengegeven zijn dat niet. Indien in dit verband locatiegegevens worden
verzameld en deze gegevens over taxigebruikers bevatten, moet voorts worden geëist dat de
geografische nauwkeurigheid van deze gegevens zodanig wordt beperkt (bijvoorbeeld één blok)
dat het niet mogelijk is hen te identificeren, teneinde te voldoen aan het minimaliseringsbeginsel.
De artikelen 24, § 2, 1° en 2°, en 46, § 1, 7°, moeten derhalve in het licht van deze opmerkingen
worden aangepast.
k.

Artikel 25: aan de chauffeurs opgelegde eisen

78. Overeenkomstig artikel 25, §1, bepaalt de Regering de verplichtingen van chauffeurs die een
aanvulling vormen op "de basisvoorwaarden", die in artikel 25, §2, worden opgesomd. Artikel 25,
§ 2 bepaalt het volgende "Elke chauffeur moet minstens » :
1° in het bezit zijn van een rijbewijs dat hem machtigt een taxivoertuig te besturen;
2° tijdens de dienst te allen tijde de documenten kunnen tonen die hij bezit en op grond
waarvan hij gemachtigd is een taxivoertuig te besturen;
3° zich in alle omstandigheden onberispelijk gedragen tegenover gebruikers, andere
taxichauffeurs, alle weggebruikers, vertegenwoordigers van de Administratie en, in het
algemeen, alle derden.
79. Voor zover de in deze bepaling bedoelde "basisvoorwaarden" betrekking heeft op de verwerking
van persoonsgegevens, moet het gebruik van de term "minstens" worden verboden in het licht

20

Uit artikel 3 van het voorontwerp volgt dat, bij gebreke van een samenwerkingsakkoord betreffende taxidiensten die zich
over het grondgebied van meer dan één gewest uitstrekken, de in het ontwerp van ordonnantie gestelde eis van een
exploitatievergunning niet van toepassing is op taxichauffeurs die een door het Vlaamse Gewest afgegeven vergunning of een
door het Waalse Gewest afgegeven vergunning hebben, op voorwaarde dat de plaats van vertrek van de reis is vastgesteld
door middel van een voorafgaande reservering en dat de plaats van aankomst van de reis buiten het grondgebied van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest is gelegen.
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van het beginsel van "minimale gegevensverwerking". Deze woorden veronderstellen immers dat
nog andere gegevens dan de opgesomde gegevens kunnen worden verwerkt. Bovendien moeten
de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van het doel van een
verwerking uitputtend opgesomd worden als essentieel element (aanvullend) van de verwerking,
anders wordt de betrokkenen een duidelijk en voorspelbaar beeld van de verwerking van hun
gegevens onthouden.
l.

Artikel 27: aan de platformen opgelegde eisen

80. Artikel 27 van het voorontwerp beperkt zich tot de vaststelling van de minimumeisen voor de
reserveringsplatformen en delegeert aan de Regering de bevoegdheid om de voorwaarden voor
het beheer van deze platformen vast te stellen.
81. Artikel 27, §2, 1° tot en met 3°, vraagt niet om bijzondere opmerkingen van de Autoriteit, in
tegenstelling tot artikel 27, §2, 4°, dat voorziet in toegang van de Administratie tot de daarin
bedoelde informatie.
82. Artikel 27, § 2, 4° luidt als volgt: «Elk platform moet minstens aan het volgende voldoen:

4° de Administratie toestaan om elektronisch toegang te krijgen tot de volgende informatie, die
voortdurend wordt bijgewerkt en bijgehouden tijdens een periode van mistens zeven jaar:
a) de identificatiegegevens van de exploitanten en de chauffeurs die op het platform zijn
geregistreerd;
b) de via het platform gereserveerde ritten en uitgevoerde ritten;
c) de tijd die is gewerkt door de op het platform geregistreerde chauffeurs in het kader van de
ritten die via het platform aan hen zijn toegewezen;
d) alle kosten die aan de aangeslotenen van het platform worden aangerekend;
e) de algemene voorwaarden voor lidmaatschap van het platform die van toepassing zijn op de
exploitanten van taxidiensten, die de exploitanten niet mogen verbieden ook lid te worden van
andere platformen van hun keuze, noch extra kosten mogen opleggen aan exploitanten die zich
aansluiten bij meerdere platformen;
f) de algemene gebruiksvoorwaarden van het platform die van toepassing zijn op de klanten en
gebruikers. ».
83. Gevraagd naar het doel van deze toegang, verklaarde de aanvrager het volgende (het is de
Autoriteit die vertaalt):
« De bij de exploitanten verzamelde gegevens zullen identiek zijn aan deze die bij de platforms

worden verzameld. De doeleinden zijn dus ook vergelijkbaar. Hieraan moet worden toegevoegd
dat, gezien de regionalisering van de bevoegdheid voor taxidiensten, de platforms zich verplicht
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kunnen zien ritten te versturen naar exploitanten die geen Brusselse vergunning hebben. Deze
verdeling van de ritten moet in overeenstemming zijn met de jurisprudentie van het Grondwettelijk
Hof 40/2012. Een Vlaamse taxi-exploitant mag zich op het Brussels grondgebied begeven om een
klant af te zetten of op te halen, maar hij moet over een Brusselse vergunning beschikken voor
het uitvoeren van een rit die in Brussel begint en wanneer het voertuig zich reeds op het Brussels
grondgebied bevindt op het ogenblik dat de rit wordt toegewezen. »
84. Wat de noodzaak van de toegang van de Administratie tot de gegevens over de ritten betreft,
blijkt uit de door aanvrager verstrekte aanvullende informatie dat deze gegevens, net als de bij
de exploitanten verzamelde gegevens, noodzakelijk zijn om het administratief beheer en de
controle op de naleving van het ontwerpordonnantie te verzekeren, teneinde de klanten te
beschermen en belasting- en socialezekerheidsfraude te voorkomen. Hetzelfde geldt voor de
gegevens over de arbeidstijd van de chauffeurs : De toegang tot en het verzamelen van deze
gegevens zouden noodzakelijk zijn om de naleving van de collectieve arbeidsovereenkomst van
12 juni 2001 en het Koninklijk Besluit van 25 september 2002 te verzekeren.
85. Wat het precieze doel van de toegang van de Administratie tot de betrokken gegevens betreft,
verwijst de Autoriteit naar haar opmerkingen hierboven onder de punten 66 tot en met 69.
86. De formulering van de bepaling is dubbelzinnig, aangezien enerzijds niet kan worden afgeleid of
de gegevensverwerking beperkt blijft tot een toegang door de Administratie, dan wel of zij ook
een overdracht van gegevens beoogt. Uit de structuur van de ontwerptekst 21 en uit de door de
aanvrager verstrekte aanvullende informatie lijkt te volgen dat het niet alleen om de toegang van
de Administratie gaat, maar ook om het verzamelen van de bovengenoemde gegevens. Anderzijds
is het ook niet mogelijk te bepalen of de toegang (en de inzameling ?) in real time (en dus
permanent) of periodiek of regelmatig zal plaatsvinden met het oog op controles.
87. Voor zover artikel 27, §2, 4° kan worden opgevat als een regeling voor toegang door de overheid
en voor mededeling in real time van de daarin bedoelde gegevens, zoals bepaald in artikel 24, §2,
van het voorontwerp, verwijst de Autoriteit naar haar opmerkingen hierboven in de punten 70 tot
en met 73 over het onevenredige karakter van een dergelijke gegevensverwerking. Bovendien
doet het bestaan van een dergelijke toegang twijfel rijzen over de noodzaak voor de Administratie
om haar gegevens centraal te verzamelen.

21

Zie in dit verband artikel 46, §1, 8° en §4, 2°, waaruit blijkt dat de door de Administratie beheerde databank zal worden
gevoed met de volgende gegevens die worden verzameld bij de houders van een platformerkenning: de datum en het tijdstip
waarop de reservering werd gemaakt; de datum, het tijdstip; de plaats van vertrek en de plaats van aankomst van de rit zoals
die zijn vastgesteld op het ogenblik dat de reservering werd verricht;
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88. Met betrekking tot de opgelegde verplichting aan platformbeheerders om de betrokken gegevens
gedurende ten minste zeven jaar te bewaren, heeft de aanvrager in zijn aanvullende informatie
verklaard dat deze termijn noodzakelijk was omdat « gegevens over exploitanten en chauffeurs

kunnen worden gebruikt voor de verlenging van de vergunning (die zeven jaar geldig is) " en
omdat "er een aanzienlijke tijd kan verstrijken tussen de feiten die een administratieve of

strafrechtelijke inbreuk vormen en het administratieve of strafrechtelijke onderzoek. Dus moeten
we terug in de tijd kunnen gaan en deze gegevens verifiëren» .
89. De Autoriteit herhaalt dat krachtens artikel 5.1.e) van de AVG persoonsgegevens in een vorm die
het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren, niet langer mogen worden bewaard, dan
noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. In het
licht van artikel 6.3 van de AVG, is het aangewezen om de (maximum)bewaartermijnen van de te
verwerken persoonsgegevens vast te stellen en in het ontwerp te vermelden, rekening houdend
met de verschillende doeleinden en categorieën van gegevens, of ten minste de criteria in het
ontwerp op te nemen die toelaten deze (maximum)bewaartermijnen te bepalen. Hieruit volgt dat
het vaststellen van een minimumbewaartermijn niet in overeenstemming is met de AVG. Voorts
begrijpt de Autoriteit dat de bewaartermijn van zeven jaar het gevolg is van de zevenjarige
geldigheidsduur van de vergunning, maar een dergelijke termijn die geldt voor alle gegevens,
ongeacht de (categorieën) gegevens in kwestie en de nagestreefde doeleinden, lijkt buitensporig.
Het lijkt bijvoorbeeld onevenredig om gegevens over geboekte en voltooide riten zeven jaar lang
te bewaren om na te gaan of de ontwerpordonnantie werd nageleefd. Een alternatief zou zijn de
vergunningsperiode te verkorten tot drie jaar of alleen het aantal incidenten gedurende zeven jaar
te bewaren en de gegevens over incidenten slechts twee jaar te bewaren. Het is aangewezen om
het ontwerp in die zin aan te passen.
90. Ongeacht de opmerkingen over de evenredigheid en de noodzaak van toegang (en mededeling?)
van de gegevens, is de Autoriteit opnieuw van mening dat de uitdrukking " de geboekte ritten en

de uitgevoerde ritten via het platform" het niet mogelijk maakt nauwkeurig vast te stellen welke
persoonsgegevens daaronder vallen. Uit artikel 46, §1, 8° lijkt te volgen dat de datum en het
tijdstip van de boeking, de datum en het tijdstip van vertrek en aankomst van de rit en de
overeengekomen prijs worden bedoeld. Deze gegevens blijken ter zake dienend, toereikend en
noodzakelijk te zijn voor het toezicht op de naleving van de door het voorontwerp opgelegde
vereisten, met name het feit dat een taxi-exploitant of een Vlaamse/Waalse taxichauffeur in het
bezit is van een Brusselse vergunning voor het uitvoeren van een rit die in Brussel begint, wanneer
het voertuig zich op het ogenblik van de toekenning van de rit reeds op Brussels grondgebied
bevindt.
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m.

Artikelen 39 en 40: aangifteverplichting en exploitatievoorwaarden
voor evenementiële personenvervoerdiensten

91. Artikel 39 van het voorontwerp bepaalt dat voor de aanvang en de beëindiging van de exploitatie
van een evenementiële personenvervoerdienst een aan de Administratie toe te zenden aangifte
vereist is en dat de Regering de procedure voor de indiening en het onderzoek van de aangifte
vaststelt.
92. Uit het Commentaar bij de artikelen blijkt het volgende: " dat het onderscheid dat wordt gemaakt

tussen dit type activiteit en de nieuw gedefinieerde taxidiensten, het mogelijk moet maken te
vermijden dat bepaalde exploitanten actief zouden zijn op de taximarkt onder het mom van een
evenementiële activiteit. [...] Anderzijds s het noodzakelijk dat de Administratie te allen tijde weet
wie de exploitanten op deze markt van het evenementieel vervoer zijn, teneinde verwarring te
voorkomen en haar taak om toezicht te houden op de taxisector zo doeltreffend mogelijk uit te
voeren. Daarom voorziet de nieuwe ordonnantie in eens stelstel van voorafgaande aangifte voor
de exploitanten van evenementiële vervoerdiensten.
De toekomstige exploitant moet de Administratie in kennis stellen van de datum waarop hij van
plan is een evenementiële personenvervoerdienst aan het publiek aan te bieden [...] »
93. Uit het Commentaar bij de artikelen volgt dat de uitvoering van de procedure van voorafgaande
aangifte noodzakelijkerwijs de verwerking impliceert van de identificatiegegevens van de
exploitanten van deze vervoerdienst, alsmede van de datum van het begin van hun activiteiten.
Uit de huidige formulering van artikel 39 kan echter niet worden afgeleid welke (categorieën)
gegevens waarschijnlijk zullen worden verwerkt in het kader van deze aangifte. Artikel 39 van het
voorontwerp moet derhalve zodanig worden aangepast dat de administratie de gegevens kan
verwerken die nodig zijn voor de uitvoering van de betrokken procedure van voorafgaande
aangifte, teneinde te voldoen aan het beginsel van voorspelbaarheid en wettigheid.
94. Blijkens artikel 40 van het voorontwerp «(bepaalt) de Regering de voorwaarden voor de exploitatie

van de evenementiële personenvervoerdiensten als aanvulling bij de volgende basisvoorwaarden:
1° de huur van de dienst moet blijken uit de voorafgaande sluiting van een schriftelijke
overeenkomst waarvan het te gebruiken model door de Regering verplicht kan worden
gesteld,
2° de Administratie moet elektronisch of fysiek toegang kunnen krijgen tot de volgende
informatie, die voortdurend wordt bijgewerkt en bijgehouden tijdens een periode van minstens
zeven jaar:
a) de informatie en documenten in verband met de chauffeurs die werken
voor de exploitant van de evenementiële personenvervoerdienst;
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b) de gereserveerde ritten en de uitgevoerde ritten;
c) de algemene gebruiksvoorwaarden van het platform die van toepassing zijn

op de klanten en gebruikers ».
95. Indien de vaststelling van de aanvullende exploitatievoorwaarden door de Regering een
verwerking van persoonsgegevens met zich meebrengt, is het van belang ervoor te zorgen dat
alle (categorieën) gegevens die op grond van deze aanvullende exploitatievoorwaarden kunnen
worden verwerkt, reeds in artikel 40 worden vermeld, teneinde te voldoen aan de beginselen van
rechtmatigheid en voorspelbaarheid.
96. Artikel 40, 2° roept de volgende bedenkingen op.
97. In de eerste plaats blijkt uit de bewoording van deze bepaling niet duidelijk of de betrokken
gegevensverwerking uitsluitend bestaat in de toegang van de Administratie tot de betrokken
gegevens, zoals de opzet van het voorontwerp 22 en het Commentaar bij de artikelen23 lijken aan
te geven, dan wel of zij ook de mededeling van die gegevens aan de Administratie omvat, zoals
blijkt uit de aanvullende informatie van de aanvrager 24. Uit de bewoording kan evenmin worden
afgeleid of de toegang (en de mededeling?) in real time of op regelmatige of periodieke basis
wordt/worden uitgevoerd. Het voorontwerp zal op dit punt dus moeten worden verduidelijkt.
98. Ten tweede merkt de Autoriteit op dat het doel van deze toegang (en mededeling ?) in het
voorontwerp niet duidelijk wordt omschreven. Dit moet worden afgeleid uit het Commentaar bij
de artikelen : Het doel is de activiteit van de exploitant van dit soort vervoerdiensten te
controleren.

Het voorontwerp moet derhalve worden aangepast zodat de nagestreefde

doeleinden van deze toegang worden vermeld, zoniet zal het in strijd zijn met artikel 6.3 van de
AVG, gelezen in het licht van overweging 41 en artikel 22 van de Grondwet.
99. Wat in de derde plaats de noodzaak van deze toegang in het licht van het nagestreefde doel
betreft, verklaart de aanvrager dat deze «noodzakelijk is om te voorkomen dat actoren die niet

aan de taxiregelgeving zijn onderworpen, in deze nichesector investeren om zonder voorafgaande
vergunning een taxidienst te exploiteren ».

22

Artikel 46, §1, 7°, 8° en 9° dat betrekking heeft op de door de Administratie beheerde databank, beoogt respectievelijk
gegevens betreffende ritten gemaakt door taxidiensten, ritten gemaakt op reservering door taxidiensten en gegevens
betreffende de dagelijkse dienstverlening van elke taxichauffeur, maar niet op gegevens betreffende ritten die zijn gereserveerd
en gemaakt door de evenementiële personenvervoerdiensten.
Dat luidt als volgt «De ordonnantie schrijft dus [...] dat aan de Administratie basisinformatie moet worden verstrekt aan de
hand waarvan de activiteiten van de exploitant kunnen worden gecontroleerd ».
23

« Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om te voorkomen dat niet aan de taxiregelgeving onderworpen actoren
in deze nichesector investeren om zonder voorafgaande vergunning een taxidienst te exploiteren ».
24
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100.

Nogmaals, indien het de bedoeling van de aanvrager is om de overheid toegang te geven tot

de gegevens in kwestie en de gegevens in real time te laten meedelen (zoals is bepaald voor
gegevens die door exploitanten en platformbeheerders worden bijgehouden) met het oog op het
toezicht op de naleving van de in het ontwerp gestelde eisen, is de Autoriteit van oordeel dat dit
doel kan worden bereikt met maatregelen die minder indringend zijn voor de rechten en vrijheden
van de betrokkenen (zie de punten 70 tot en met 73 en punt 87).
101.

Ten vierde, met betrekking tot de noodzaak van toegang tot gegevens betreffende de in artikel

40, 2°, b) bedoelde ritten, verklaart de aanvrager dat toegang tot deze gegevens noodzakelijk is
"om na te gaan of de door een in dat artikel bedoelde exploitant georganiseerde rit wel degelijk

evenementieel". De Autoriteit herinnert eraan dat de gegevens beperkt moeten blijven tot hetgeen
strikt noodzakelijk is om na te gaan of is voldaan aan de voorwaarden van artikel 2, 2°, waarin
wordt omschreven wat moet worden verstaan onder een evenementiële personenvervoerdienst.
In dit verband lijken deze (categorieën van) gegevens ter zake dienend, toereikend en beperkt tot
hetgeen noodzakelijk is voor het controledoeleinde.
102.

De bewoording "de informatie en documenten in verband met de chauffeurs ", is heel breed

en vaag. Om te voorkomen dat de overheid toegang krijgt tot irrelevante of onevenredige
gegevens, moet het voorontwerp zodanig worden aangepast dat de bovengenoemde toegang
beperkt wordt tot alleen die gegevens en documenten betreffende chauffeurs die noodzakelijk zijn
voor de controle op de activiteit van het verhuren van evenementiële personenvervoerdiensten.
Net als bij de bovenstaande opmerkingen over chauffeurs, lijken alleen identificatiegegevens
noodzakelijk.
103.

Ook hier zal de minimumbewaartermijn van zeven jaar worden vervangen door een

maximumtermijn. Er zal ook rekening worden gehouden met de bovenstaande opmerkingen over
de evenredigheid van de bewaartermijn.
n.
104.

Artikel 45: Elektronische communicatie

Artikel 45 bepaalt onder § 2 het volgende:

« De Regering kan een computersysteem opzetten en online zetten dat bestaat uit een

verzameling van alle types gegevens die worden ingevoerd, ontvangen, uitgewisseld of
opgeslagen in het kader van de procedures of formaliteiten zoals bedoeld in deze ordonnantie. Zij
bepaalt de inhoud, de updateprocedures en de technische kenmerken ervan.
Zodra het computersysteem werkt, kan de Regering opleggen dat alle mededelingen en
uitwisselingen van documenten in het kader van deze ordonnantie gebeuren via dat
computersysteem.

Advies 249/2021 - 29/33

[…] »
105.

Uit het Commentaar bij de artikelen blijkt dat « dit artikel geïnspireerd (is) op artikel 9 van de

ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg en heeft tot doel
op termijn een computersysteem op te zetten voor het beheer van de taxisector en de sector van
het evenementieel vervoer. Het doel van een dergelijk geautomatiseerd beheer is uiteraard
tijdwinst (aangezien de communicatie onmiddellijk kan worden doorgegeven) en vereenvoudiging
van de werkwijze van de verschillende betrokkenen. »
106.

De Autoriteit begrijpt dat de invoering van een dergelijk systeem voor gegevensverzameling

noodzakelijk kan lijken om tijdbesparend beheer mogelijk te maken en de procedures van de
verschillende betrokken partijen te vergemakkelijken. De loutere doelstelling om tijd te winnen en
de procedures van de verschillende betrokken partijen te vergemakkelijken, volstaat op zich echter
niet om de invoering van een dergelijk systeem voor gegevensverzameling te rechtvaardigen,
gezien de zeer ingrijpende inmenging in de rechten en vrijheden van de betrokkenen die het met
zich meebrengt. Bij gebreke van een doel is de invoering van een dergelijk inzamelsysteem
onevenredig. Bovendien zou een dergelijk systeem bedoeld zijn voor het verzamelen van " alle

types gegevens die worden ingevoerd, ontvangen, uitgewisseld of opgeslagen", hetgeen bijzonder
ruim en onduidelijk is. Het is immers niet mogelijk om de bepalen voor welke doeleinden welke
de (categorieën) gegevens zullen worden gebruikt.
107.

Zonder een grondige beoordeling van de noodzaak en de evenredigheid van de toepassing

van een dergelijk systeem voor gegevensverzameling met het oog op de (nog te bepalen)
doeleinden, verzoekt de Autoriteit de aanvrager deze bepaling te schrappen.
o.
108.

Artikel 48: Gebruik van de databank met persoonsgegevens.

Artikel 48 dient te bepalen dat de overheid persoonsgegevens verwerkt om de taken uit te

voeren die haar krachtens de ontwerpordonnantie en de uitvoeringsbesluiten ervan zijn
toevertrouwd, om de overheid een solidere rechtsgrondslag te bieden om de betrokken
persoonsgegevens te verwerken.
109.

Artikel 48, § 2, van het voorontwerp delegeert aan de Regering de bevoegdheid om te bepalen

tot welke gegevens in de gegevensbank toegang kan worden verkregen door de Administratie, de
exploitanten, de chauffeurs, de politie, de federale overheidsdiensten en de overheidsdiensten
belast met het administratief beheer en de controle van bezoldigde personenvervoerdiensten,
alsmede tot de voorwaarden en technische modaliteiten van die toegang. Lid 2 voegt hieraan toe
dat de toegang strikt beperkt is tot de persoonlijke informatie van de persoon die om toegang
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verzoekt of, indien de verzoeker een overheidsinstantie is, tot die informatie die noodzakelijk is
voor de uitoefening van haar bevoegdheden.
110.

Het is merkwaardig dat aan de Regering de bevoegdheid wordt gedelegeerd om te bepalen

tot welke gegevens en onder welke voorwaarden de Administratie toegang zal kunnen hebben,
aangezien zij degene is die de gegevensbank zal beheren, overeenkomstig artikel 46. De
Administratie moet derhalve uit deze bepaling worden geschrapt.
111.

Aangezien exploitanten en chauffeurs betrokkenen zijn over wie gegevens worden verwerkt,

voorziet de rechtstreeks toepasselijke AVG reeds in toegang tot hun gegevens. Het is dus niet
nodig te bepalen dat de Regering bepaalt tot welke gegevens de genoemde personen toegang
zullen hebben, tenzij het de bedoeling van de aanvrager is de rechten van deze personen te
beperken (hetgeen dan moet geschieden door middel van een wet in formele zin). In dezelfde
geest voegt het geen juridische waarde toe aan de AVG om te specificeren dat de toegang strikt
beperkt is tot de gegevens van de persoon die om toegang verzoekt.
p.
112.

Verwerking voor statistische doeleinden

Aangaande het statistisch doeleinde als bedoeld in artikel 47, 3°, vestigt de Autoriteit de

aandacht op artikel 89.1 AVG dat voorziet dat elke verwerking voor statistische doeleinden moet
worden omkaderd door passende waarborgen zodat technische en organisatorische maatregelen
worden getroffen om de naleving van het beginsel van de minimale gegevensverwerking te
verzekeren en wanneer de statistische doeleinden kunnen worden bereikt door latere
verwerkingen die geen of niet langer een identificatie van de betrokkenen toelaat (anonieme
gegevens), dienen zij op deze wijze te worden verwezenlijkt.
113.

Verdere verwerking voor statistische doeleinden geschiedt derhalve bij voorkeur met

anonieme gegevens25. Indien het beoogde doel van de verwerking niet met anonieme gegevens
kan worden bereikt, kan gebruik worden gemaakt van gepseudonimiseerde persoonsgegevens 26.
Indien ook deze niet toelaten het beoogde doeleinde te verwezenlijken kunnen, slechts in laatste
instantie, ook niet-gepseudonimiseerde persoonsgegevens worden aangewend.

25

Anonieme gegevens: informatie die niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon kan worden
gekoppeld (art. 4.1 punt 4.1) 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 4.5)
26

AVG).
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114.

In dit verband herinnert de Autoriteit eraan dat de identificatie van een persoon niet enkel

slaat 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. Gegevens die aan een adres gekoppeld zijn, zijn bijvoorbeeld en in het algemeen
geen anonieme gegevens.
115.

Transparantie m.b.t. de gebruikte anonimiseringsmethode en een analyse van de risico’s

verbonden aan heridentificatie, zijn elementen die bijdragen tot een weloverwogen aanpak van
het anonimiseringsproces.
116.

Voor het overige verwijst de Autoriteit naar advies 05/2014 van de Werkgroep "Artikel 29"

over gegevensbescherming, voorganger van het Europees Comité voor gegevensbescherming,
over de anonimiseringstechnieken27.
q.
117.

Publicatie op het internet

Krachtens artikel 49, §1 van het voorontwerp publiceert de Administratie op het internet de

lijst van exploitanten van een taxidienst, samen met de volgende gegevens over de vergunningen
die aan deze exploitanten zijn afgegeven:
1° de naam of de benaming van de exploitant;
2° het adres van de exploitatiezetel;
3° het inschrijvingsnummer van de voertuigen;
4° de kentekenplaat van de voertuigen;
5° in voorkomend geval, het type aangepaste voertuigen dat de exploitant ter beschikking stelt
van de gebruikers;
6° de geldigheidsduur van de vergunning.
118.

Paragraaf 2 van deze bepaling preciseert dat de publicatie van deze gegevens het toezicht op

de naleving van de bepalingen van deze ordonnantie en haar uitvoeringsbepalingen beoogt. Dit
doeleinde is welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd, overeenkomstig artikel 5.1,
b) van de AVG
119.

De Autoriteit ziet geen objectieve reden waarom gegevens over voertuigkentekens en

voertuigtypes zouden moeten worden gepubliceerd. Deze gegevens zijn a priori irrelevant, en
tenzij de aanvrager de noodzaak van de bekendmaking ervan in het kader van het voorontwerp

27

Dit advies is beschikbaar op het volgende adres: https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinionrecommendation/files/2014/wp216_nl.pdf
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rechtvaardigt,

is

dit

niet

in

overeenstemming

met

het

beginsel

van

de

minimale

gegevensverwerking.

OM DIE REDENEN,
De Autoriteit
vestigt de aandacht van de aanvrager op de volgende punten:
-

vooraleer de gegevenverwerking in te voeren die het voorontwerp zal genereren moet een
gegevensbeschermingseffectbeoordeling overeenkomstig artikel 35.3 van de AVG worden
verricht, die in voorkomend geval voor advies aan de Autoriteit moet worden voorgelegd
indien er "restrisico's" blijken te bestaan, en deze effectbeoordeling te publiceren (punt 15);

-

zonder een grondige beoordeling van de noodzaak en de evenredigheid van een toegang voor
de Administratie en een mededeling van de gegevens vast te stellen als bepaald in artikel 24,
§2 ; 27, § 2, 4° en 40, § 1, 2° in het licht van de nagestreefde doelstellingen (punten 70 tot
en met 73, 87 en 100), zullen de betrokken bepalingen worden geschrapt ;

-

zonder een grondige beoordeling van de noodzaak en de evenredigheid van de invoering van
het in artikel 45 bedoelde geautomatiseerde systeem in het licht van de (nog te bepalen)
doeleinden, moet deze bepaling worden geschrapt (punt 107).

is van oordeel dat de volgende aanpassingen in het voorontwerp noodzakelijk zijn:
-

op uitputtende wijze het doeleinde in verband met het administratief beheer preciseren (punt
23) ;

-

artikel 47, 2°, aanpassen overeenkomstig de opmerkingen in de punten 24 tot en met 26 ;

-

definiëren wat wordt bedoeld met "zedelijkheid" en de criteria aan de hand waarvan wordt
geacht te zijn voldaan aan de zedelijkheidsvoorwaarde (punten 32, 43 en 58) ;

-

artikel 46, lid 2, aanpassen in overeenstemming met de opmerkingen in de punten 36 en 37 ;

-

desgevallend de formulering van artikel 16 wijzigen overeenkomstig de opmerkingen in de
punten 49 en 50;

-

duidelijk de doeleinden vermelden van de toegang van de Administratie tot en de mededeling
van gegevens krachtens artikel 24, §2 ; 27, §2, 4° en 40, 2° (punten 66 tot en met 69, 85 en
98) ;

-

mits de noodzaak en de evenredigheid van de toegang door de Administratie en de
mededeling van de gegevens overeenkomstig artikel 24, §2, nauwgezet zijn beoordeeld, de
artikelen 24, §2, en artikel 46, §1, 7°, aanassen in het licht van de opmerkingen in de punten
74 tot en met 77 ;

-

schrappen van het woord ‘minstens’ in artikel 25 (zie punt 79);
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-

mits een strenge beoordeling van de noodzaak en de evenredigheid van de toegang door de
overheid en de verstrekking van de gegevens, als bedoeld in artikel 27, §2, 4°, en artikel 40,
§2, heeft plaatsgevonden, de artikelen 27 en 40 aan aanpassen overeenkomstig de
opmerkingen in respectievelijk punt 90 en punt 102 ;

-

desgevallend de artikelen 39 en 40 aanpassen overeenkomstig punt m. ;

-

de in artikel 27, §2, 4°, en artikel 40, §2, bedoelde bewaartermijnen aanpassen
overeenkomstig de punten 89 en 103 ;

-

artikel 48 aanpassen overeenkomstig de opmerkingen onder punt o.;

-

schrappen van de gegevens over de kentekenplaat en het voertuigtype .in artikel 49 (punt
119).

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

