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Advies nr. 33/2022 van 16 februari 2022

Betreft: Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake economie - artikel 25, 3° (COA-2021-282)
Het Kenniscentrum van de Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna "de Autoriteit”),
aanwezig: mevrouw Marie-Hélène Descamps, de heer Yves-Alexandre de Montjoye en de heer Bart
Preneel;

Gelet op de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, met
name de artikelen 23 en 26 (hierna “WOG”);
Gelet op Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016

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

tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna “WVG");
Gelet op de aanviesaanvraag van de heer Pierre-Yves Dermagne, minister van Economie, ontvangen
op 3 januari 2022;
Brengt op 16 februari 2022 het volgend advies uit:

.
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I.

ONDERWERP EN CONTEXT VAN DE ADVIESAANVRAAG

1. Op 3 januari 2022 vroeg de minister van Economie (hierna "de aanvrager") het advies van de
Autoriteit over artikel 25, 3° van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake economie
(hierna "het ontwerp").
2. Het ontwerp bestaat uit de invoeging van een nieuw punt 5°/3 in artikel XV.3 van het Wetboek
van Economisch Recht (hierna " het WER"), dat aan de in artikel XV.2 van het WER bedoelde
ambtenaren (namelijk de ambtenaren van de inspectiedienst van de FOD Economie, KMO,
Middenstand en Energie belast met het onderzoek naar en de vaststelling van inbreuken op
voornoemd Wetboek, hierna " de ambtenaren van de economische inspectie "), de bevoegdheid
toekent om alle nodige informatie op te vragen bij het Centraal Aanspreekpunt (hierna "het CAP )
dat wordt bijgehouden door de Nationale Bank van België overeenkomstig de wet van 8 juli 2018;

houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en
tot uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie,
overdracht, collectieve schuldenregeling en protest (hierna " de wet "), om de in artikel XV 3, 5/1°
en 5/2° van het WER uit te voeren. Op grond van de laatste twee bepalingen kunnen voornoemde
ambtenaren enerzijds alle inlichtingen opvragen die de identificatie mogelijk maakt van personen
tegen wie een onderzoek loopt en van personen die betrokken zijn bij financiële stromen en de
gegevens die noodzakelijk zijn in het kader van het onderzoek en anderzijds alle nodige informatie
opvragen met betrekking tot producten, diensten en verrichtingen van financiële aard betreffende
de verdachte, en dit met het oog op het onderzoek naar en de vaststelling van inbreuken op het
WER.
3. Bijgevolg brengt het ontwerp een nieuwe verwerking van persoonsgegevens met zich mee,
namelijk de toegang van de ambtenaren van de economische inspectiedienst - die belast zijn met
het onderzoek naar en de vaststelling van inbreuken op het WER - tot de gegevens die in het bezit
zijn van het CAP, overeenkomstig artikel 4 van de wet.
4. De Autoriteit vestigt de aandacht van de aanvrager op het feit dat zij reeds een kritisch
advies over dit artikel heeft uitgebracht in haar advies nr. 122/2020 van 26 november
2020 over hoofdstuk 4 van titel 2 van het voorontwerp van programmawet 1. Meer
concreet mekte de Autoriteit destijds op dat de verplichting voor de instellingen
gedefinieerd in artikel 3 van wet om, naast wat reeds voorzien is in artikel 4 de saldi
van de bank- en betaalrekeningen, evenals de periodieke geglobaliseerde bedragen
van de financiële contracten waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen door de wet, mee
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Te raadplegen via: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/publications/advies-nr.-122-2020.pdf.
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te delen aan het centraal aanspreekpunt , niet kon worden geacht te voldoen aan het
proportionaliteitsbeginsel zoals vastgesteld in artikel 5.1.c) AVG.
5. De Autoriteit vestigt ook nog de aandacht van de aanvrager op haar advies 14/2021 over een
ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 2019 betreffende

de werking van het centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten 2 en op het
advies 15/2018 van haar rechtsvoorganger, de Commissie voor de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer, betreffende het uittreksel van het voorontwerp van wet houdende

organisatie van een centraal aanspreekpunt van bankrekeningen en financiële contracten en tot
uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie,
overdracht, collectieve schuldenregeling en protest 3.
II.

ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG
a. Rechtsgrond en legaliteitsbeginsel

6. De verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een wettelijke
verplichting en/of voor de uitoefening van een opdracht van algemeen belang of in het kader van
de uitoefening van het openbaar gezag die aan een verwerkingsverantwoordelijke is toevertrouwd,
moet overeenkomstig artikel 6.3 van de AVG, gelezen in het licht van overweging 41, worden
geregeld door duidelijke en nauwkeurige regelgeving, waarvan de toepassing voor de betrokkenen
voorzienbaar moet zijn. Bovendien is het volgens artikel 22 Grondwet noodzakelijk dat de
‘wezenlijke elementen’ van de gegevensverwerking door middel van een formele wettelijke norm
(wet, decreet of ordonnantie) worden vastgesteld. Wanneer de gegevensverwerking een bijzonder
belangrijke inmenging vormt op de rechten en vrijheden van de betrokkenen, zoals in het
onderhavige geval, moeten de volgende essentiële elementen door de wetgever worden
vastgesteld: het (de) precieze doeleinde(n) , de identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke(n)
(indien reeds mogelijk), de (categorieën) gegevens die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking
van dit (deze) doeleinde(n), de mogelijke (categorieën) ontvangers en de bewaartermijn van de
gegevens en de eventuele beperking van de verplichtingen en/of rechten vermeld in de artikelen
5, 12 tot 22 en 34 AVG.
b. Doeleinden
7. Volgens artikel 5.1.b) AVG is de verwerking van persoonsgegevens enkel toegestaan voor
welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden.
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Te raadplegen via: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/publications/advies-nr.-14-2021.pdf
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Te raadplegen via: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/publications/advies-nr.-15-2018.pdf..
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8. Uit artikel XV.3, 5°/3 in ontwerp van het WER, blijkt duidelijk dat de toegang tot de gegevens van
het CAP de ambtenaren van de economische inspectie, belast met het onderzoek en de vaststelling
van inbreuken op het WER, in staat moet stellen hun bevoegdheden als bedoeld in artikel XV.3,
5°/1 en 5°/2 van het WER, uit te oefenen, krachtens dewelke deze ambtenaren in afwijking van
artikel 46quater van het Wetboek van Strafvordering zich respectievelijk "alle inlichtingen laten
verstrekken die de identificatie mogelijk maken van personen die het voorwerp uitmaken van een
onderzoek en personen die betrokken zijn bij financiële en gegevensstromen die noodzakelijk zijn
in het kader van het onderzoek" en " ze alle noodzakelijke informatie over de producten, diensten
en verrichtingen van financiële aard en betreffende virtuele waarden, die betrekking hebben op
een verdachte vorderen".45 Deze doeleinden zijn welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en
gerechtvaardigd.
9. Wat de omschrijving van deze doeleinden betreft, merkt de Autoriteit op dat het nieuwe punt 5°/3
van artikel XV.3 van het WER, dat momenteel wordt opgesteld, met name verwijst naar de
uitoefening van de bevoegdheden bedoeld in artikel XV.3, 5°/1 van het WER. Welnu, het
wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake economie (waarvan dit advies slecht betrekking
heeft op artikel 25, 3° van dit wetsontwerp) heeft eveneens de bedoeling om met het artikel
25,1°, vier alineas6 in te voegen onder punt 5°/1 van artikel X.V.3 van het WER, Deze alinea's
hebben tot doel de economische inspecteurs toegang te geven tot de identificatiegegevens die
door de telecommunicatieoperatoren worden bijgehouden om natuurlijke of rechtspersonen te
kunnen identificeren aan de hand van het telefoonnummer van de betrokkene of het IP-adres en
tot de verkeersgegevens, de locatiegegevens en de IP-adressen, bedoeld in artikel 127/1 van de
wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en in overeenstemming met
deze laatste, in het kader van het onderzoek en de vaststelling van inbreuken van niveau 5 of 6.
Deze alinea's impliceren derhalve een andere gegevensverwerking dan deze die hier worden
onderzocht, namelijk toegang van de ambtenaren van de economische inspectie die belast zijn
met het onderzoek naar en de vaststelling van inbreuken op het WER, tot de CAP-gegevens, om
de identificatiegegevens door middel van het bankrekeningnummer en de noodzakelijke informatie
over de financiële stromen betreffende de verdachte op te vragen.

« 5°/3. met het oog op het uitoefenen van de bevoegdheden bedoeld in de bepalingen onder 5°/1 en 5°/2, door middel van
een met redenen omkleed verzoek, alle noodzakelijke informatie opvragen bij het Centraal Aanspreekpunt van de Nationale
Bank van België, overeenkomstig de wet van 8 juli 2018 houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen
en financiële contracten en tot uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie,
overdracht, collectieve schuldenregeling en protest. »
4

Dit artikel verleent de Procureur des Konings de bevoegdheid om bij het onderzoek naar bij wet bepaalde strafbare feiten
informatie op te vragen bij het CAP.
5
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Zie hiervoor het advies nr. 32/2022 van 16.02.2021 betreffende de adviesaanvragen betreffende de artikelen 7, 25, 1° en 47
van hete wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake economie (CO-A-2021-280, CO-A-2021-281 en CO-A-2021-283).
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10. In die omstandigheid, moet om elke dubbelzinnigheid met betrekking tot de nagestreefde
doeleinden te vermijden, artikel XV.3., 5°/3 in ontwerp van het WER worden aangepast om te
preciseren dat het gaat om de uitoefening van de bevoegdheden bedoeld in het lid van punt 5/1°.
11. Daarnaast beschikken de ambtenaren van de economische inspectie, overeenkomstig de artikelen
107 en 109 van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de

financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, over bevoegdheden
inzake onderzoek en vaststelling van inbreuken, hen toegekend met artikel XV.3 van het WER in
het kader van de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot
beperking van het gebruik van contanten.
12. Deze doeleinden kunnen tevens worden afgeleid uit artikel 5, §2, 2e lid, 4° van de wet van 8 juli
2018. De Autoriteit neemt hiervan akte.
c. Evenredigheid/ minimale gegevensverwerking
13. Artikel 5.1.c) van de AVG bepaalt dat persoonsgegevens toereikend, ter zake dienend en beperkt
moeten zijn tot wat noodzakelijk is voor de beoogde doeleinden ("minimale gegevensverwerking").
14. Betreffende het noodzakelijk karakter van de invoering van een toegang tot het CAP, zoals
voorzien in het ontwerp, blijkt uit de Memorie van toelichting het volgende:
« In het kader van de onderzoeken die uitgevoerd worden door de ambtenaren bedoeld in artikel

XV.2, § 1, van het Wetboek van economisch recht (WER), dit zijn voornamelijk de
inspectiediensten van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
(FOD Economie), komt het geregeld voor dat de vermoedelijke overtreder niet rechtstreeks en
gemakkelijk geïdentificeerd kan worden. Het opvragen van de identificatie via bijvoorbeeld het
bankrekeningnummer maar ook het IP-adres of telefoonnummer zijn dan vaak de enige
mogelijkheden om te weten te komen wie verantwoordelijk is voor de inbreuk.
[…]
Overeenkomstig artikel XV.3, 5°/1, en 5°/2, van het Wetboek van economisch recht beschikken
de ambtenaren bedoeld in artikel XV.2 van het Wetboek van economisch recht, onder meer over
de bevoegdheid om identificaties op te vragen van (bank)rekeninghouders en alle relevante
informatie op te vragen over producten, diensten en verrichtingen van financiële aard.
[…]
De toekenning van deze bevoegdheden had verschillende redenen, onder meer omdat
ondernemingen die zich schuldig maken aan oneerlijke praktijken of oplichtingspraktijken hun
gegevens niet kenbaar maken waardoor de identificaties slechts kunnen gebeuren door middel
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van onder meer het rekeningnummer. Ook moet in bepaalde gevallen de financiële stroom gevolgd
kunnen worden om te weten te komen wie verantwoordelijk is voor een bepaalde inbreuk,
bijvoorbeeld in het geval van piramideverkoop, of kunnen bepaalde praktijken slechts aangetoond
worden door de financiële gegevens te onderzoeken. Er kan verwezen worden naar de relevante
parlementaire stukken in dit kader (Parl. St. Kamer 2015-2016, Doc. 54, 1861/001, 24-25 en Parl.
St. Kamer, 2019-2020, Doc. 55, 1385/001 en 1386/001, 13-14). De Kamer DOC 2016 2016/2016,
2016: 54 en 25 van DOC 25 25/25. Kamer: DOC 2020 – 2020/2020. 55/55, 1385-001/001, blz.
1386.
De introductie van die bevoegdheden volgde onder meer uit het artikel 9, lid 3, punt b), van
verordening (EU) 2017/2394 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017
betreffende samenwerking tussen de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor
handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming en tot intrekking van verordening
(EG) nr. 2006/2004, die onder meer erin voorziet dat lidstaten aan hun bevoegde autoriteiten de
mogelijkheid moeten geven om financiële en gegevensstromen op te sporen en vast te stellen wat
de identiteit is van personen die betrokken zijn bij financiële en gegevensstromen. Het is voor de
bevoegde autoriteiten daarbij belangrijk om het “follow the money” principe te kunnen hanteren
en zich dus ook een beeld te kunnen vormen van de financiële toestand van bepaalde
ondernemingen. Om een efficiënte handhaving te kunnen garanderen is het ook belangrijk dat
deze verzoeken, zoals is voorzien voor het opvragen van andere informatie, kosteloos kunnen
gebeuren.
De huidige praktijk is om, wanneer noodzakelijk en proportioneel, banken (of andere instellingen)
telkens individueel te bevragen om de nodige identificatie- of financiële gegevens te bekomen.
Wanneer noodzakelijk kan het bevragen van het Centraal Aanspreekpunt van de Nationale Bank
van België zorgen voor een veel betere toepassing van de bevoegdheden bepaald in het artikel
XV.3, 5°/1, en 5°/2, van het Wetboek van economisch recht. Zo kunnen identificaties van
rekeninghouders veel sneller bekomen worden waardoor sneller een halt kan gebracht worden
aan oneerlijke praktijken die schade veroorzaken aan consumenten en ondernemingen, kan er
een globaal beeld gevormd worden van de financiële toestand van een onderneming door zich
niet te beperken tot het aanspreken van één of enkele banken en kunnen mogelijk snellere linken
gelegd worden. Dit zou dus zorgen voor een betere uitvoering van de toegewezen taken.
Daarnaast zou dit ook zorgen voor een administratieve verlichting van zowel de financiële
instellingen als de administratie.
Een volgende reden om in de toegang te voorzien tot het Centraal Aanspreekpunt in het kader
van de economische regelgeving, is de bevoegdheid, bepaald in artikel XV.30/2 van het Wetboek
van economisch recht, van de Economische Inspectie om in bijstand te voorzien aan OLAF, het
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Europees Bureau voor fraudebestrijding. Het artikel 7 van verordening (EU) nr. 883/2013 van het
Europees Parlement en de Raad van 11 september 2013 betreffende onderzoeken door het
Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en tot intrekking van Verordening (EG) nr.
1073/1999 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (Euratom) nr. 1074/1999 van
de Raad, dat handelt over het uitvoeren van de onderzoeken, is met ingang van januari 2021
gewijzigd door verordening (EU) 2020/2223 van het Europees Parlement en de Raad van 23
december 2020 tot wijziging van verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 wat betreft de
samenwerking met het Europees Openbaar Ministerie en de doeltreffendheid van de door het
Europees Bureau voor fraudebestrijding uitgevoerde onderzoeken en er voorziet nu expliciet in
dat de betrokken bevoegde autoriteiten van de lidstaten aan OLAF informatie moet kunnen
verschaffen waarin voorzien is in het gecentraliseerde automatisch mechanisme bedoeld in artikel
32bis, lid 3, van richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015
inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of
terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees
Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en
de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (de vierde antiwitwasrichtlijn).

Dit

gecentraliseerde automatisch systeem is het Centraal Aanspreekpunt gehouden door de Nationale
Bank van België.
[…] »
15. In het bij het advies gevoegde formulier, wordt over de invoering van minder intrusieve
maatregelen het volgende gesteld « [i]n bepaalde situaties kan de informatie op geen enkele

andere manier bekomen worden dan via het rekeningnummer ».
16. De Autoriteit neemt hiervan akte.
17. De Autoriteit is van oordeel dat de toegang tot de CAP-gegevens, zoals die in het kader van het
ontwerp is opgezet, voldoet aan de evenredigheidstest ten aanzien van de beoogde doeleinden.
De Autoriteit merkt in dit verband op dat het verzoek om informatie bij het CAP met redenen
omkleed moet zijn en moet worden gedaan in overeenstemming met de wet, die onder meer in
artikel 8, §2, 2°, bepaalt dat elk verzoek om informatie aan het CAP moet zijn gerechtvaardigd,
met redenen omkleed en in overeenstemming met het door de wetgever omschreven doel. Dit
houdt de verplichting in voor de betrokken economische inspecteurs om de noodzaak van toegang
tot de relevante CAP-gegevens concreet en evenredig te motiveren. Bovendien kan toegang
slechts worden verleend, overeenkomstig artikel XV.3, 5°/1, eerste lid van het WER, onder de
strikte voorwaarde dat de identificatiegegevens van bankrekeninghouders noodzakelijk zijn voor
het onderzoek en, overeenkomstig artikel XV.3, 5°/2 van het WER, onder de strikte voorwaarden
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dat informatie over producten, diensten en verrichtingen van financiële aard noodzakelijk is en
betrekking heeft op de verdachte.
18. Bovendien zal de Nationale Bank, als verantwoordelijke voor de verwerking bij wie het verzoek
om inlichtingen wordt ingediend, erop moeten toezien dat alleen gegevens die strikt noodzakelijk
zijn voor de doeleinden in kwestie, aan de ambentaren van de economische Inspectie worden
meegedeeld, overeenkomstig het beginsel van de minimale gegevensverwerking. Ook moet
rekening worden gehouden met de regelgeving inzake de mededeling van de gegevens in
gegevensbanken, zoals het CAP. Zo moet overeenkomstig artikel 20 van de WVG een
systematische verstrekking van gegevens tussen een publiekrechtelijke rechtspersoon die
afhankelijk is van de federale staat, zoals de Nationale Bank, en een andere federale instantie,
zoals de federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, formeel worden
vastgelegd in een protocol tussen de verstrekkende en de ontvangende verantwoordelijke voor
de verwerking78.
d. Bewaartermijn
19. Krachtens artikel 5.1.e) van de AVG, mogen persoonsgegevens niet langer worden bewaard in
een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren, dan noodzakelijk is voor de
verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
20. In het ontwerp wordt niet gespecificeerd hoe lang de economische inspecteurs de bij het CAP
verzamelde persoonsgegevens zullen bewaren. Uit het formulier dat bij het advies is gevoegd,
blijkt het volgende « Het is niet nodig gebleken om dit aspect te behandelen in het voorontwerp.

In de praktijk zal de bewaartijd natuurlijk gelimiteerd worden. De controledossiers van de
inspectiediensten worden niet langer dan noodzakelijk bijgehouden en dit maximaal 10 jaar (dit
is de verjaringstermijn + mogelijke stuiting van de inbreuken). Na max. 10 jaar is geen verdere
handhaving meer mogelijk ».
21. De Autoriteit is het hier niet mee eens. Aangezien de toegang tot het CAP een bijzonder ingrijpende
inbreuk vormt op de rechten en vrijheden van de betrokkenen, moet de bewaartermijn van de
betrokken gegevens in overeenstemming met het legaliteitsbeginsel in de wet worden vermeld
(zie punt 6 hierboven). De aanvrager moet het ontwerp aanpassen en voor deze
persoonsgegevens een maximale bewaartermijn vastleggen of verwijzen naar de criteria die

7

Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van

persoonsgegevens.

Zie hiervoor de aanbeveling nr. 02/2020 van 31 januari 2020 van de Autoriteit betreffende de draagwijdte van de verplichting
om een protocol te sluiten om de mededelingen van persoonsgegevens door de federale publieke sector de
formaliserenhttps://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/publications/aanbeveling-nr.-02-2020.pdf
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toelaten die bewaartermijn te bepalen.

Dit laatste kan door te verwijzen naar bestaande

regelgeving waarin een bewaartermijn is vastgelegd.
e. Aanvullende opmerking
22. Gezien de bijzonder aanzienlijke inmenging die de toegang van economische inspecteurs tot het
CAP met zich meebrengt in het recht op bescherming van persoonsgegevens van de betrokkenen,
is de Autoriteit van oordeel dat het ter wille van de transparantie van belang is in het ontwerp een
bepaling op te nemen die erin voorziet dat over dergelijke verzoeken om toegang tot het CAP
jaarlijks statistieken worden opgesteld met betrekking tot het aantal verzoeken om toegang, het
aantal verleende en geweigerde toegang, het aantal betrokkenen en het effect van die toegang
(vaststelling van een inbreuk op het WER of, integendeel, geen vaststelling van een inbreuk) en
dat deze statistieken zullen worden gepubliceerd.
23. In dezelfde geest is de Autoriteit van mening dat een soortgelijke bepaling in de wet moet worden
opgenomen.

OM DIE REDENEN,
De Autoriteit
is van oordeel dat zich volgende aanpassingen van het ontwerp opdringen:
-

preciseren dat het gaat om de uitoefening van de bevoegdheden bedoeld in lid 1 van punt
5°/1 van artikel XV.3 van het Wetboek van economisch recht (zie punt 9) ;

-

vaststellen van een maximale bewaartermijn voor de persoonsgegevens of verwijzen naar
criteria op basis waarvan die termijn kan worden vastgesteld (punt 21) ;

-

een bepaling invoegen dat verzoeken om toegang tot het CAP door economische inspecteurs
worden onderworpen aan jaarlijkse statistieken en dat deze statistieken worden gepubliceerd
(punt 22) ;

vestigt de aandacht van de aanvrager op:
-

op de noodzaak om de mededeling van de betrokken gegevens te formaliseren door het
sluiten van een protocolakkoord overeenkomstig artikel 20 van de WVG (punt 18) ;

-

op het feit dat het noodzakelijk is om in de wet van 8 juli 2018 houdende organisatie van een

centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en tot uitbreiding van de
toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve
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schuldenregeling en protest, een bepaling toe te voegen dat het centraal contactpunt jaarlijks
statistieken opstelt over het aantal verzoeken om toegang, de overheidsinstanties die deze
verzoeken indienen, het aantal verleende en geweigerde toegang, het aantal betrokken
personen en het effect van deze toegang, en dat deze statistieken worden gepubliceerd (punt
23).

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

.

