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Standaardadvies nr. 25/2023 van 9 februari 2023 

 

 

 

 

Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van uitvoeringsverordening (EU) 

2021/664 van de Commissie van 22 april 2021 inzake een regelgevingskader voor U-

space (CO-A-2023-002) 

 

 

Het Kenniscentrum van de Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna "de Autoriteit”),  

aanwezig: de dames Marie-Hélène Descamps, Cédrine Morlière, Nathalie Ragheno, Griet Verhenneman 

en de heren Yves-Alexandre de Montjoye, Bart Preneel, Gert Vermeulen; 

 

Gelet op de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, met 

name de artikelen 23 en 26 (hierna “WOG”); 

 

Gelet op artikel 25, lid 3 WOG volgens hetwelk de beslissingen van het Kenniscentrum bij meerderheid 

van stemmen worden aangenomen; 

 

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 Vice-eersteminister en minister van Mobiliteit, de heer Georges 

Gilkinet, ontvangen op 9 januari 2023; 

 

Brengt op 9 februari 2023 het volgende advies uit: 
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I. VOORWERP VAN DE ADVIESAANVRAAG  

 

1. De de Vice-eersteminister en minister van Mobiliteit (hierna “de aanvrager”), heeft het advies van 

de Autoriteit gevraagd over artikel 15 van het ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van 

uitvoeringsverordening (EU) 2021/664 van de Commissie van 22 april 2021 inzake een 

regelgevingskader voor U-space (hierna “het ontwerp”).  

 

II. REIKWIJDTE VAN HET ONDERHAVIGE ADVIES  

 

2. Gezien het uitzonderlijk grote aantal adviesaanvragen dat bij de Autoriteit wordt ingediend 

en bij gebrek aan voldoende personeel, is de Autoriteit momenteel niet in staat om alle 

adviesaanvragen die zij ontvangt, te behandelen. Aangezien de aanvrager niet aangeeft dat 

het ontwerp aanleiding kan geven tot hoge risico's voor de rechten en vrijheden van de 

betrokkenen, en uit de antwoorden van de aanvrager in het formulier ook niet kan worden afgeleid 

dat dergelijke risico's aanwezig zijn, verstrekt de Autoriteit hierna een algemeen advies1. 

 

3. In dit algemene advies wordt gewezen op de belangrijkste eisen waaraan elke norm die de 

verwerking van persoonsgegevens regelt, moet voldoen. In deze omstandigheden kan uit het 

onderhavige advies geenszins worden afgeleid dat het ontwerp daadwerkelijk 

beantwoordt aan de kwaliteitseisen op grond van de AVG,  gelezen in combinatie met de 

Grondwet, het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en het Europese Verdrag voor 

de Rechten van de Mens (hierna "het EVRM").  

 

 

III. TEN GRONDE 

 

A. Wat betreft de vereiste van noodzakelijkheid en evenredigheid van de 

gegevensverwerkingen die door het ontwerp worden geregeld 

 

 
1 De Autoriteit dient strategische keuzes te maken, rekening houdend met haar taken uit hoofde van de AVG, de middelen 
waarover zij beschikt en de beginselen die in de AVG zijn vervat (zoals het beginsel van de risico-gebaseerde benadering en 
het beginsel van de ‘verantwoordingsplicht’). Daarom onderzoekt zij de adviesaanvragen die haar op grond van artikel 23 van 
de WOG en/of artikel 36,  lid 4, van de AVG worden voorgelegd eerst uitsluitend op basis van het formulier.  
Alleen in gevallen waarin de antwoorden in het formulier ernstige aanwijzingen bevatten dat het ontwerp van normatieve tekst 
een hoog risico inhoudt, gaat de Autoriteit over tot een systematische analyse van het ontwerp van normatieve tekst zelf en 
brengt zij een concreet advies uit.  
In de andere gevallen – zoals in dit dossier –, en gezien de toevloed aan dossiers, gaat de Autoriteit niet over 
tot een analyse van de tekst van het ontwerp van normatieve tekst en geeft zij algemene richtlijnen. Het is aan 
de aanvrager om er in de praktijk voor te zorgen dat het ontwerp daadwerkelijk voldoet aan de 
kwaliteitsvereisten van de wet die door de AVG, de Grondwet, het Handvest van de grondrechten en het EVRM, 
worden opgelegd. 

   . .
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4. De Autoriteit herinnert eraan dat elke verwerking van persoonsgegevens een inmenging vormt in 

het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en het recht op bescherming van 

persoonsgegevens van de betrokkenen. Een dergelijke inmenging is enkel toelaatbaar als zij 

noodzakelijk is en evenredig met het nagestreefde gerechtvaardigde doel.  

 

5. Ter herinnering: de verwerking van persoonsgegevens wordt als noodzakelijk beschouwd als zij 

de minst ingrijpende maatregel vormt om het ermee nagestreefde gerechtvaardigde doel te 

bereiken. De aanvrager moet daarom nagaan of er geen andere maatregelen zijn die minder 

ingrijpend zijn voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen, en waarmee het nagestreefde 

doel kan worden bereikt. De beoogde gegevensverwerking moet dus toelaten het nagestreefde 

doel te bereiken (criterium van doeltreffendheid), maar moet tevens de maatregel zijn die het 

minst ingrijpt in de rechten en vrijheden van de betrokkenen (criterium van noodzakelijkheid in 

strikte zin). Conreet betekent dit dat als het mogelijk is het beoogde doel te bereiken met een 

maatregel die minder ingrijpt in het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer of het 

recht op bescherming van persoonsgegevens, de oorspronkelijk beoogde gegevensverwerking niet 

ingevoerd mag worden.  

 

6. Wanneer de noodzaak van de verwerking van persoonsgegevens vaststaat, moet de aanvrager er 

zich nog van vergewissen dat de verwerking evenredig is (in strikte zin) met het beoogde doel, 

d.w.z. dat er een juist evenwicht moet worden gevonden tussen de verschillende belangen die op 

het spel staan en de rechten en vrijheden van de betrokkenen. Met andere woorden, er moet een 

evenwicht zijn tussen de inmenging in het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 

en op bescherming van persoonsgegevens, en het doel dat met die verwerking wordt beoogt en 

dat daadwerkelijk kan worden bereikt . De voordelen die voortvloeien uit de gegevensverwerking 

in kwestie moeten dus opwegen tegen de nadelen ervan voor de betrokkenen (criterium van 

evenredigheid in strikte zin).  

 

7. De Autoriteit vestigt de aandacht van de aanvrager op de verplichting ervoor te zorgen dat de 

verwerkingen van persoonsgegevens die door het ontwerp worden geregeld of in uitvoering van 

het ontwerp zullen worden geregeld, werkelijk noodzakelijk zijn en evenredig met het nagestreefde 

doel.  

 

B. Wat betreft de vereiste van voorspelbaarheid van de verwerking van 

persoonsgegevens 

 

8. Verder herinnert de Autoriteit eraan dat elke verwerking van persoonsgegevens een rechtsgrond 

of een rechtmatigheidsgrond moet hebben, zoals bepaald in artikel 6, lid 1, van de AVG. 
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Gegevensverwerkingen die bij een normatieve maatregel zijn ingevoerd, zijn bijna altijd gebaseerd 

op artikel 6, lid 1, punt c) of e), van de AVG2. 

 

9. Krachtens artikel 22 van de Grondwet, artikel 8 van het EVRM en artikel 6, lid 3, van de AVG, moet 

voor dergelijke verwerkingen duidelijke en nauwkeurige regelgeving gelden, waarvan de 

toepassing voor de betrokkenen voorspelbaar moet zijn3. Met andere woorden, de regelgeving die 

de gegevensverwerking regelt of waarvan de toepassing een gegevensverwerking met zich 

meebrengt, moet voldoen aan de vereisten van voorspelbaarheid en nauwkeurigheid, zodat bij 

lezing ervan, de betrokkenen duidelijk kunnen begrijpen welke verwerkingen met hun gegevens 

zullen worden verricht en onder welke omstandigheden deze verwerkingen zijn toegestaan.  

 

10. Dit betekent echter niet dat voor elke gegevensverwerking een specifieke norm moet gelden die 

uitdrukkelijk alle gegevensbeschermingskwesties in de betrokken context regelt. In bepaalde 

gevallen kan de voorspelbaarheid van een verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is 

voor de vervulling van een taak van algemeen belang immers worden gewaarborgd door de norm 

die deze taak toekent aan de verwerkingsverantwoordelijke, en de AVG (in voorkomend geval 

gelezen in combinatie met andere normen die eveneens van toepassing zijn). 

 

11. De vraag rijst dan wanneer en in welke mate een specifiek normatief kader noodzakelijk is. 

Aangezien er geen absolute regel of mathematische formule is om met zekerheid te bepalen 

wanneer een specifieke norm nodig is om een verwerking van persoonsgegevens te regelen die 

noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang, en om de voorspelbaarheid 

ervan te waarborgen, geeft de Autoriteit hieronder richtsnoeren.  

 

12. Artikel 6, lid 2, van de AVG bepaalt: "De lidstaten kunnen specifiekere bepalingen handhaven of 

invoeren ter aanpassing van de manier waarop de regels van deze verordening met betrekking tot 

de verwerking met het oog op de naleving van lid 1, punten c) en e), worden toegepast; hiertoe 

kunnen zij een nadere omschrijving geven van specifieke voorschriften voor de verwerking en 

andere maatregelen om een rechtmatige en behoorlijke verwerking te waarborgen, ook voor 

andere specifieke verwerkingssituaties als bedoeld in hoofdstuk IX."  

 

13. Overweging 10 van de AVG, die betrekking heeft op artikel 6, lid 2, van de AVG, bepaalt: "In 

samenhang met de algemene en horizontale wetgeving inzake gegevensbescherming ter 

 
2 Artikel 6, lid 1, van de AVG: “De verwerking is alleen rechtmatig indien en voor zover aan ten minste een van de onderstaande 
voorwaarden is voldaan: (…)  
c) de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust; 
(…)  
e) de verwerking is noodzakelijk 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; (….)” 
3 Zie ook overweging 41 van de AVG.  
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uitvoering van Richtlijn 95/46/EG beschikken de lidstaten over verscheidene sectorgebonden 

wetten op gebieden waar behoefte is aan meer specifieke bepalingen. Deze verordening biedt de 

lidstaten ook ruimte om eigen regels voor de toepassing vast te  stellen, onder meer wat de 

verwerking van bijzondere persoonsgegevenscategorieën ("gevoelige gegevens) betreft. In 

zoverre staat deze verordening niet in de weg aan lidstatelijk recht waarin specifieke situaties op 

het gebied van gegevensverwerking nader worden omschreven, meer bepaald door nauwkeuriger 

te bepalen in welke gevallen verwerking van persoonsgegevens rechtmatig geschiedt." 

(onderstreept door de Autoriteit)  

 

14. Bovendien verwijst de AVG ook meermaals naar het nationale recht, hetzij om een specifiek kader 

voor bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens te eisen, hetzij om het treffen van passende 

en specifieke maatregelen ter bescherming van de grondrechten en de belangen van de 

betrokkenen, op te leggen4.  

 

15. De Autoriteit stelt met name drie situaties vast waarin een nationale norm de verwerking van 

persoonsgegevens specifiek moet regelen: 

 

• wanneer het nodig is de voorspelbaarheid van een verwerking van persoonsgegevens 

die noodzakelijk is voor de vervulling van een publieke taak, beter te waarborgen dan 

door louter te verwijzen naar de formulering van de norm waarbij de publieke taak 

wordt toegekend, en specifieke waarborgen moeten worden geboden om de rechten 

en vrijheden van de betrokkenen te beschermen; 

 

• wanneer het noodzakelijk is het bindende karakter van een wettelijke verplichting tot 

verwerking van persoonsgegevens te verzekeren (artikel 6, lid 1, punt c), van de 

AVG). In dat verband wijst de Autoriteit erop dat de norm die de wettelijke verplichting 

oplegt, enerzijds het concrete doel moet specificeren waarvoor de verplichte 

gegevensverwerking moet worden uitgevoerd, en anderzijds duidelijk en nauwkeurig 

moet zijn, zodat de verwerkingsverantwoordelijke in principe geen beoordelingsmarge 

heeft met betrekking tot de manier waarop de verwerking van persoonsgegevens die 

nodig is om aan zijn wettelijke verplichting te voldoen, wordt uitgevoerd5;  

 

 
4 Dat is bijvoorbeeld het geval voor verwerkingen betreffende bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van artikel 
9 van de AVG (gegevens over ras, gegevens over gezondheid,...) die nodig zijn voor de uitvoering van de verplichtingen van 
verwerkingsverantwoordelijken op het gebied van arbeidsrecht, of voor verwerkingen betreffende deze gegevens die nodig zijn 
om redenen van zwaarwegend algemeen belang. 
5 Groep Artikel 29, advies 06/2014 van over het begrip "gerechtvaardigd belang van de voor de verwerking verantwoordelijke" 
in artikel 7 van Richtlijn 95/46/EG, blz. 22. De Autoriteit herinnert eraan dat, ondanks een dergelijk gebrek aan 
beoordelingsmarge, het hoe dan ook aan de verwerkingsverantwoordelijke is om ervoor te zorgen dat de betrokken verwerking 
in overeenstemming is met de verplichting in kwestie en met de AVG. 
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• wanneer de AVG of de WVG de vaststelling van een dergelijke specifieke norm voor 

de verwerking van persoonsgegevens oplegt, om bijvoorbeeld te voorzien in 

specifieke beschermingsmaatregelen voor de rechten en vrijheden van de 

betrokkenen6. 

 

16. In deze context, ook al vormt elke verwerking van persoonsgegevens een inmenging in het recht 

op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en op bescherming van persoonsgegevens, toch 

moet niet elke verwerking (en dus elke inmenging in het recht op privacy) noodzakelijkerwijs 

specifiek geregeld worden door een norm van nationaal recht, bijvoorbeeld door een specifiek 

hoofdstuk dat aan de verwerking van persoonsgegevens is gewijd. Voor gegevensverwerkingen 

die noodzakelijk zijn voor de vervulling van een taak van algemeen belang, merkt de Autoriteit op 

dat, voor zover de publieke taken (waarvoor de verwerking van persoonsgegevens nodig is) door 

de wetgever op zodanige wijze zijn omschreven en afgebakend dat de doeleinden van deze 

verwerkingen als welbepaald en uitdrukkelijk kunnen worden beschouwd en men zich niet in een 

van de hierboven beschreven situaties bevindt, het niet systematisch nodig is een specifiek kader 

voor deze gegevensverwerkingen te bieden. Onder deze voorwaarde kan de AVG immers in 

bepaalde gevallen volstaan om de genoemde gegevensverwerkingen te regelen, met name 

wanneer er geen specifiek risico voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen bestaat. 

 

17. De Autoriteit verzoekt de aanvrager derhalve om ervoor te zorgen dat het ontwerp voldoet aan de 

vereiste van voorspelbaarheid, zodat bij de lezing ervan, eventueel in combinatie met de lezing 

van het relevante normatieve kader, de betrokkenen duidelijk kunnen begrijpen welke 

verwerkingen met hun gegevens zullen worden uitgevoerd en onder welke omstandigheden die 

verwerkingen zijn toegestaan.   

 

 

 

 

Voor het Kenniscentrum, 

(get.) Cédrine Morlière, Directeur 

 
6 Wanneer bijvoorbeeld een verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van artikel 9 van de AVG 
of artikel 10 van de AVG via normatieve weg moet worden geregeld, en in dat verband in passende en specifieke maatregelen 
ter bescherming van de grondrechten en de belangen van de betrokkenen (artikel 9, lid 2, punt g), van de AVG, artikel 10 van 
de WVG) moet worden voorzien, of wanneer het recht van het publiek op toegang tot officiële documenten en het recht op 
bescherming van persoonsgegevens met elkaar in overeenstemming moeten worden gebracht (artikel 86 van de AVG)...  


