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Advies nr. 39/2021 van 1 april 2021

Betreft: Adviesaanvraag betreffende een ontwerpbesluit van de Waalse Regering tot
wijziging van het Wijzigingsbesluit van 26 november 2020 tot vaststelling van de
voorwaarden voor de toekenning van een subsidie aan elke natuurlijke persoon voor de
aankoop van een fiets of een aanpasbare elektrische kit (CO-A-2021-048)

De Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna "de Autoriteit");
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 Vice-Voorzitter van de Waalse regering, Minister van Klimaat,
Energie en Mobiliteit, de heer Philippe Henry, ontvangen op 4 maart 2021;
Gelet op het verslag van mevrouw Alexandra Jaspar, Directeur van het Kenniscentrum van de
Gegevensbeschermingsautoriteit ;
Brengt op 1 april 2021 het volgende advies uit:

.
.
.
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I.

ONDERWERP EN CONTEXT VAN DE ADVIESAANVRAAG

1. De Vice-Voorzitter van de Waalse Regering en Minister van Klimaat, Energie en Mobiliteit, de heer
Philippe Henry (hierna "de aanvrager") verzocht de Autoriteit op 4 maart 2020 advies uit brengen over
het ontwerpbesluit van de Waalse Regering tot wijziging van het het Wijzigingsbesluit van 26 november
2020 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van een subsidie aan elke natuurlijke
persoon voor de aankoop van een fiets of een aanpasbare elektrische kit 1 (hierna "het ontwerp").
2. Bij de indiening van het verzoek om advies heeft de gedelegeerde ambtenaar verduidelijkt dat het
ontwerp tot doel had "een nieuwe categorie van begunstigden van de subsidie toe te voegen :

begunstigden die kunnen aantonen dat hun totale belastbare inkomen per huishouden lager is dan
32.700 euro, door toezending van het laatste beschikbare aanslagbiljet en in het geval van een groot
gezin of eenoudergezin, het officiële document van de gezinsamenstelling, afgegeven door het
gemeentebestuur van de hoofdverblijfplaats van de aanvrager of gedownload uit het Rijksregister ".
De gedelegeerde ambtenaar preciseerde ook dat het advies van de Autoriteit wordt gevraagd over de
artikelen 1 en 2 van het ontwerp. Deze artikelen luiden als volgt :
« Artikel 1. (vrije vertaling) In artikel 3, § van het besluit van de Waalse Regering van 26 november

2020 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van een subsidie aan elke natuurlijke
persoon voor de aankoop van een fiets of een aanpasbare elektrische kit, wordt een lid ingevoegd
tussen lid 1 en lid 2, dat luidt als volgt:
Voor begunstigden die kunnen aantonen dat hun totale belastbare inkomen per huishouden lager is
dan 32.700 euro, worden de in de eerste alinea vastgestelde maxima verhoogd met 100 euro en met:
1° 50 euro voor begunstigden die lid zijn van een groot gezin:
2° 75 euro voor begunstigden die lid zijn van een eenoudergezin:
3° 100 euro voor de aankoop van een bakfiets.
Art. 2. In artikel 5 van dit besluit wordt tussen lid 2 en lid 3 het volgende lid ingevoegd:
Bij een aanvraag om toepassing van de verhogingen van de maxima als bedoeld in artikel 3, lid 1,
tweede alinea, gaat het verzoek tevens vergezeld van :
1° het laatste beschikbare aanslagbiljet en, in het geval van een groot gezin of een eenoudergezin,
het officiële document betreffende de gezinssamenstelling dat is afgegeven door het gemeentebestuur
van de hoofdverblijfplaats van de aanvrager of dat kan worden gedownload van de website van het
Rijksregister ».
3. De aanvrager verzoekt om toepassing van de spoedprocedure, zodat ook de nieuwe aangewezen
begunstigden van de subsidie kunnen genieten, aangezien het budget voor subsidies slinkt.

1

B.S. 15.12.2020
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4. Artikel 16/1 van het Waals "klimaatdecreet" van 20 februari 2014 2 verleent de regering de bevoegdheid
om onder de voorwaarden en volgens de modaliteiten die zij bepaalt en binnen de grenzen van de
begrotingskredieten subsidies toe te kennen, met name voor acties op het gebied van de
klimaatverandering. Op basis daarvan heeft de Waalse regering op 26 november 2020 een besluit
aangenomen tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van een subsidie aan elke
natuurlijke persoon voor de aankoop van een fiets of een aanpasbare elektrische kit.
5. De Raad van State bracht advies uit3 over dit voorontwerp dat het besluit van 26 november 2020 is
geworden. Niettegenstaande in dit advies weliswaar werd aangegeven dat (…) (vrije vertaling): "het

ontwerp aan de Gegevensbeschermingsautoriteit zou moeten worden voorgelegd omwille van de
verwerkingen van persoonsgegevens (die het ontwerp) beoogt » 4, werd de Autoriteit niet
geraadpleegd5.

II.

ONDERZOEK VAN DE ADVIESAANVRAAG

1. Voorafgaande opmerking over de dringende adviesaanvraag
6. De Autoriteit verzoekt om haar de teksten zoveel mogelijk binnen een tijdsbestek te bezorgen die haar
toelaat haar advies binnen de normale termijn uit te brengen, zodat aan haar adviezen de
vereiste kwaliteit kan worden gegeven in het licht van de middelen die aan de Autoriteit zijn
toegewezen voor de uitvoering van haar taken.
7. Door het grote aantal verzoeken in verband met de huidige pandemie, die veel verzoeken om
toepassing van de spoedprocedure oplevert, is de Autoriteit niet in staat het verzoek om
spoedbehandeling in te willigen. Aangezien echter ook de nieuw aangewezen begunstigden van de
subsidie moeten kunnen genieten, heeft de Autoriteit zich er bij wijze van uitzondering toe verbonden
haar advies binnen een zo kort mogelijke termijn uit te brengen.

2

Ingevoegd met het decreet van 17 juli 2018, B.S. 08/10/2018.

3

Advies 68.130/4 van 30 oktober 2020 (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/68130.pdf)

Ibidem, blz. 3. De Raad voegde daar aan toe (vrije vertaling): "Indien de voltooiing van deze formaliteit zou leiden tot
wijzigingen in de tekst die aan de afdeling Wetgeving is voorgelegd, moeten de gewijzigde bepalingen opnieuw aan de afdeling
Wetgeving worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 3, §1, lid 1, van de geconsolideerde wetten betreffende de Raad van
State »
4

5

Vreemd genoeg wordt in de nota aan de Regering over het voorontwerp van besluit, die door de gedelegeerde ambtenaar is
meegedeeld, melding gemaakt van de aanvraag om de Gegevensbeschermingsautoriteit, terwijl noch in de huidige aanvraag
noch in de preambule van het gepubliceerde besluit melding wordt gemaakt van enige raadpleging van de Autoriteit.
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2. Rechtsgrond en rechtmatigheidsbeginsel
8. De Autoriteit herinnert eraan dat - in samenlezing van artikel 8 EVRM, artikel 22 van de Grondwet en
artikel 6.3 van de AVG - elke overheidsinmenging in het recht op eerbiediging van de persoonlijke
levenssfeer moet worden voorgeschreven in een ' voldoende precieze wettelijke bepaling' die
beantwoordt aan een dwingende maatschappelijke behoefte en evenredig is met het nagestreefde
doeleinde. Bijgevolg kan de uitvoerende macht in beginsel alleen worden gemachtigd om maatregelen
uit te voeren waarvan de essentiële elementen vooraf door de wetgever zijn vastgesteld. De
verwerking van persoonsgegevens waartoe het ontwerp aanleiding geeft, is echter gebaseerd op
artikel 6.1.c) van de AVG en lijkt niet van dien aard te zijn dat een significante inbreuk op de rechten
en vrijheden van de betrokkenen wordt veroorzaakt. In dit geval volstaat het dat de doeleinden 6 van
de verwerking en indien mogelijk de verwerkingsverantwoordelijke in een decreet in de formele zin,
worden vermeld.
9. De voor advies voorgelegde artikelen betreffen de verwerking van persoonsgegevens betreffende het
inkomen en, in voorkomend geval, de samenstelling van het gezin van de nieuwe begunstigden. Deze
bepalingen voorzien echter niet in een kader voor een dergelijke verwerking. Hoewel dit buiten het
bestek van deze adviesaanvraag valt, heeft de Autoriteit getracht deze elementen te zoeken in het
"Klimaatdecreet " dat de regering machtigt deze subsidies te verlenen, alsmede in het besluit van 26
november 20207.

6

Zie ook artikel 6.3 van de AVG.

7

De artikelen 4, 8 van dit besluit luiden als volgt :

« Art. 4. § 1 . . De toekenning van de subsidie is afhankelijk van het regelmatige gebruik in het kader van het woon-

werkverkeer voor :
1° de aankoop van een nieuwe of tweedehands gespierde of elektrische fiets, met uitzondering van bakfietsen waarvoor de
toekenning van de subsidie afhankelijk is van "dagelijks" gebruik;
2° de aankoop van een nieuwe aanpasbare elektrische kit.
De voorwaarden voor de toekenning van de subsidie voor de aankoop van een andere fiets dan een bakfiets of een nieuwe
aanpasbare elektrische kit maken, naast het regelmatige gebruik in het kader van het woon-werkverkeer, "dagelijks" gebruik
als bedoeld in lid 1, eerste alinea, mogelijk.
De voorwaarden voor het verlenen van de subsidie voor de aankoop van eenbakfiets maken, naast of in plaats van het
dagelijks gebruik als bedoeld in lid 1, eerste alinea, regelmatig gebruik voor het woon-werkverkeer mogelijk
§ 2. in afwijking van lid 1 wordt de toekenning van de subsidie afhankelijk gesteld van een regelmatig gebruik in het kader
van het zoeken naar werk voor werkloze begunstigden voor :
1° de aankoop van een spier- of elektrische fiets, nieuw of tweedehands;
2° de aankoop van een nieuwe aanpasbare elektrische kit.
De voorwaarden voor de toekenning van de subsidie voor de aankoop van een nieuwe of tweedehands spier- of elektrische
fiets, of een nieuwe aanpasbare elektrische kit, laten, naast het regelmatige gebruik in het kader van het zoeken naar werk,
ook het "dagelijkse" vervoer als bedoeld
in artikel 4, paragraaf 1, eerste alinea, punt 1° toe.
Art. 5. Op straffe van niet-ontvankelijkheid moet de subsidieaanvraag elektronisch worden ingediend via een online formulier
dat toegankelijk is via het mobiliteitsportaal in Wallonië (mobilite.wallonie.be).
De aanvraag gaat vergezeld van :
1° de originele factuur van een vakman uit de sector of, bij gebrek daaraan, een door de vakman voor
eensluidend verklaard afschrift met vermelding van het exacte type fiets of aanpasbare elektrische kit en de datum van
aankoop;
2° een verklaring op erewoord betreffende de niet-cumulatie als bedoeld in artikel 3, § 2, eerste lid;
3° in het geval van een subsidieaanvraag voor de aankoop van een elektrische motorfiets als bedoeld in artikel 1, lid 6, onder
b), of een aanpasbare elektrische kit met een vermogen tussen 250 watt en 1000 watt, een kopie van het conformiteitsattest
van het voertuig in categorie L1e-A;
4° bij regelmatig gebruik tijdens verplaatsingen tussen de woonplaats en de arbeidsplaats, bedoeld in artikel 4, eerste lid, een
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3. Elementen die in een decreet moeten worden opgenomen : Doeleinden en
verwerkingsverantwoordelijke
10. De Autoriteit merkt op dat indien zou worden aanvaard dat artikel 16/1 van het Klimaatdecreet
betrekking heeft op de verwerking van persoonsgegevens, dit decreet zich beperkt tot een
omschrijving als "modaliteiten voor het toekennen van subsidies " waarover de regering naar eigen
goeddunken moet beslissen8.
11. Volgens artikel 5.1.b) van de AVG is de verwerking van persoonsgegevens enkel toegestaan voor
welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Opdat aan deze voorwaarde
zou zijn voldaan, moet het decreet de criteria voor de toekenning van de subsidie opsommen en
preciseren dat de persoonsgegevens met betrekking tot deze criteria kunnen worden verwerkt door
de de Directie Planning Mobiliteit Departement Strategie Mobiliteit en Intermodaliteit van de Waalse
Overheidsdienst Mobiliteit en Infrastructuur 9 met het oog op de toekenning van een subsidie, op
verzoek van de potentiële begunstigde, voor de aankoop van een fiets of een aanpasbare elektrische
kit. Dus ofwel ontbreekt dit essentiële element in het decreet en wordt het legaliteitsbeginsel
veronachtzaamd, ofwel is het opgenomen in een ander decreet en moet er in de preambule van het
ontwerp naar worden verwezen.

verklaring op erewoord van de aanvrager en een attest van de werkgever waarin het regelmatige gebruik tijdens de
verplaatsingen tussen de woonplaats en de arbeidsplaats wordt vastgesteld;
5° bij regelmatig gebruik in het kader van het zoeken naar werk als bedoeld in artikel 4, paragraaf 2, een verklaring op
erewoord van de aanvrager;
6° een attest van werkloosheid of van het OCMW voor werkloze aanvragers.Met betrekking tot het eerste lid, 1°, is de datum
van verwerving tussen 1 juli 2020 en 31 december 2022. De Administratie stelt de aanvrager ervan in kennis dat zij de
subsidieaanvraag heeft ontvangen en verzoekt hem in voorkomend geval om alle documenten die nodig zijn om de aanvraag
aan te vullen. Indien de aanvrager de essentiële documenten niet binnen 30 dagen na ontvangst van het verzoek om
aanvullende informatie indient, wordt het dossier gesloten. De Minister die bevoegd is voor Mobiliteit, kan de
aanvraagprocedure bepalen.
Art. 6. Wanneer de Administratie de subsidie toekent, wordt deze in één keer aan de begunstigde betaald op het
rekeningnummer dat door de begunstigde is vermeld op het in artikel 5 bedoelde aanvraagformulier.
Art. 7. De begunstigde registreert de gesubsidieerde fiets via het online platform "Mybike" en brengt de bijbehorende sticker
op het frame van de fiets aan.
Art. 8. De aanvrager beschikt over een termijn van 30 dagen, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de beslissing
om een verzoek bij de Administratie in te dienen tot herziening van de weigering om de premie of het bedrag van de premie
toe te kennen.
De Administratie beschikt over een termijn van 60 dagen na ontvangst van het verzoek om heroverweging om de aanvrager
uit te nodigen alle documenten en bewijsstukken toe te zenden die zij nodig acht om het verzoek te heroverwegen. Indien de
gevraagde informatie niet binnen 30 dagen na ontvangst van het verzoek om aanvullende informatie wordt verzonden, is het
verzoek om heroverweging niet ontvankelijk.
De Administratie zendt haar beslissing binnen negentig dagen na ontvangst van alle elementen die nodig zijn voor het
opnieuw onderzoeken van de aanvraag. ».
Dit artikel werd in het decreet gevoegd met artikel 173 van het decreet van 17 juli 2018 maar staat niet vermeld onder de
artikelen
waarover
het
advies
van
de
Autoriteit
werd
gevraagd
(https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/publications/advies-nr.-20-2018.pdf))
8

9

Over de kwestie van de verwerkingsverantwoordelijke, zie hieronder
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12. Bij zijn adviesaanvraag verklaarde de gedelegeerde ambtenaar dat de Waalse overheidsdienst
Mobiliteit en Infrastructuur de verwerkingsverantwoordelijke is 10. Noch het ontwerp, noch het decreet
bevat echter een verwijzing naar deze verwerkingsverantwoordelijke. Het besluit van 26 november
2020 bevat evenwel een een verwijzing naar de "administratie" die als volgt is gedefinieerd "de Directie

Planning Mobiliteit Departement Strategie Mobiliteit en Intermodaliteit van de Waalse Overheidsdienst
Mobiliteit en Infrastructuur»11, maar zonder dat uit de tekst van dit besluit kan worden afgeleid dat die
administratie de verantwoordelijke is voor de verwerking van de persoonsgegevens van de
begunstigden.
13. Voor de duidelijkheid, herhaalt de Autoriteit dat de aanwijzing van de verwerkingsverantwoordelijke
passend moet zijn in het licht van de feitelijke omstandigheden12. Het is noodzakelijk om voor elke
verwerking van persoonsgegevens te controleren wie het doeleinde bepaalt van de verwerking alsook
de middelen om dit doeleinde te realiseren. Om elke onduidelijkheid over de identiteit van de persoon
of entiteit die als verwerkingsverantwoordelijke moet worden beschouwd te vermijden en zo de
uitoefening van de rechten van de betrokkene, zoals vastgesteld in de artikelen 12 tot en met 22 van
de AVG, te vergemakkelijken, moet de identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke nader worden
omschreven in het ontwerp (ook al had dit in het decreet moeten gebeuren) 13.
4.

Elementen die kunnen worden opgenomen in een Regeringsbesluit

14. Naast het precieze doel of de precieze doelen en de identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke(n),
die bij decreet moeten worden vastgesteld, zijn de essentiële elementen die door de Regering kunnen
worden bepaald, wanneer - zoals in het onderhavige geval - het ontwerp niet leidt tot een aanzienlijke
aantasting van de rechten en vrijheden van de betrokken personen: (het)(de) precieze doeleinde(n),
de identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke(n), het soort gegevens die noodzakelijk zijn voor de
verwezenlijking van (dit) (deze) doeleinde(n), de bewaartermijn van de gegevens, de categorieën van
betrokkenen van wie de gegevens zullen worden verwerkt, de ontvangers of categorieën van
ontvangers aan wie de gegevens worden meegedeeld en de omstandigheden waarin ze zullen worden
meegedeeld, en de eventuele beperking van de verplichtingen en/of rechten vermeld in de artikelen

10

De terminologie die wordt gebruikt in de adviesaanvraag is de “Autoriteit die deze gegevens verwerkt”

11

Artikel. 1. §1, 1°.

12

Zowel de Groep 29 – voorganger van de EDPB – als de Autoriteit hebben benadrukt dat het concept
verwerkingsverantwoordelijke vanuit een feitelijk perspectief moet worden benaderd. Zie: Groep 29, Advies 1/2010 over de
begrippen "verantwoordelijke voor de verwerking" en "verwerker", 16 februari 2010, blz. 9.
(https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2010/wp169_en.pdf en
Gegevensbeschermingsautoriteit, Overzicht van de begrippen verwerkingsverantwoordelijke/verwerker in het licht van de

Verordening (EU) nr. 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens (AVG) en enkele specifieke toepassingen voor vrije beroepen zoals advocaten, blz.1.
(https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/sites/privacycommission/files/documents/Begrippen_VW_OA.pdf).
13

De Autoriteit vestigt de aandacht van de aanvrager op het feit dat het legaliteitsbeginsel geen uitzonderingen toelaat,
ongeacht of dit is omwille van de tijdelijke aard van de toekenning van de premie of de illusoire aard van een wijziging van het
decreet op korte termijn.
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5, 12 tot en met 22 en 34 van de AVG. De Autoriteit merkt evenwel op dat deze elementen noch in
het ontwerp, noch in het besluit van 26 november 2020 - althans niet duidelijk - zijn opgenomen.
Artikel 5 in fine van het besluit van 26 november 2020 bepaalt overigens: "De Minister die bevoegd is

voor Mobiliteit, kan de aanvraagprocedure bepalen". De Autoriteit is van oordeel dat subdelegatie moet
worden vermeden, hetgeen betekent dat de essentiële elementen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens niet in een regeringsbesluit worden opgenomen. Daarom beveelt de Autoriteit aan
het ontwerp zodanig te wijzigen dat deze zin wordt voorafgegaan door de woorden " behalve met

betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens ».
15. Artikel 5 van het decreet van 26 november 2020 voorziet in de indiening van de subsidieaanvraag via
een online formulier, waarvan de velden niet zijn gedefinieerd, behalve wat het in artikel 6 bedoelde
rekeningnummer betreft. De Autoriteit gaat ervan uit dat dit formulier toegankelijk is via het Waalse
online loket14. Het artikel bepaalt dat de aanvraag vergezeld moet gaan van verklaringen op erewoord
en van een attest van het werkloosheid of van het OCMW voor werkzoekenden. Het ontwerp voegt, in
geval van toepassing van de verhogingen van de maxima, het laatste aanslagbiljet toe en, in het geval
van

een

groot

gezin

of

een

eenoudergezin,

het

officiële

document

betreffende

de

15

gezinssamenstelling .
4.1.

Categorieën verwerkte gegevens

16. In artikel 8 van het besluit van 26 november 2020 is sprake van " alle documenten en bewijsstukken

die zij nodig acht om het verzoek te heroverwegen ." Deze formulering moet worden vermeden
wanneer het om persoonsgegevens gaat. Het ontwerp moet worden aangepast om precies te bepalen
welke gegevens kunnen worden verwerkt.
17. Wat het verzamelen van gegevens betreft, beveelt de Autoriteit bovendien aan een onderscheid te
maken tussen gegevens die bij de aanvrager moeten worden verzameld en gegevens die in
voorkomend geval noodzakelijkerwijs door de bevoegde administratie uit een andere authentieke bron
moeten worden verkregen.

14

De Autoriteit maakt van deze gelegenheid gebruik om erop te wijzen dat een dergelijk formulier over het algemeen een goed
communicatiekanaal is dat de administratie kan gebruiken om betrokkenen alle informatie te verstrekken die zij krachtens de
artikelen 13 en 14 van de AVG verplicht is te verstrekken. De Autoriteit specificeert dat de volgende informatie moet worden
opgenomen: de naam en het adres van de verwerkingsverantwoordelijke, de contactgegevens van de functionaris voor
gegevensbescherming, de doeleinden van de gegevensverzameling en de rechtsgrondslag van de verwerking waarvoor de
gegevens zijn bestemd, de ontvangers of categorieën ontvangers van de gegevens, het bestaan van de verschillende rechten
die door de AVG aan de betrokkenen zijn toegekend (met inbegrip van het recht op toegang en rectificatie), het al dan niet
verplichte karakter van de mededeling van gegevens en de gevolgen van het niet verstrekken van gegevens, de bewaartermijn
van de verzamelde persoonsgegevens of de criteria aan de hand waarvan deze worden bepaald, het recht om een klacht in te
dienen bij de GBA en, indien van toepassing, het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming (met inbegrip van profilering,
zoals bedoeld in artikel 22 van de AVG) en informatie over de achterliggende logica ervan en het belang en de verwachte
gevolgen van een dergelijke geautomatiseerde besluitvorming voor de betrokkenen.
15

Artikel 2 van het Ontwerp
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4.2.

Bewaartermijn

18. Bij de adviesaanvraag deelde de gedelegeerde ambtenaar mee dat " deze gegevens niet worden

bewaard zodra de subsidie al dan niet is toegekend". Helaas wordt dit beginsel noch in het decreet
van 26 november 2020, noch in het ontwerp verankerd door in een bewaartermijn te voorzien. Welnu,
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 zij worden verwerkt. Het ontwerp moet dus in die zin
worden aangepast. De Autoriteit vestigt evenwel de aandacht van de aanvrager erop dat het wenselijk
is om bij de vaststelling van de bewaringstermijn rekening te houden met de termijnen voor het
instellen van beroep.
OM DIE REDENEN,
de Autoriteit
is van oordeel dat het ontwerp als volgt moet worden gewijzigd:
-

het bepalen van de doeleinden van de gegevensverwerking waartoe deze aanleiding zal geven
(punt 11) ;

-

aanduiden van de verwerkingsverantwoordelijke (punten 12 en 13);

-

opsommen van de categorieën verwerkte gegevens (punten 16 en 17);

-

bepalen van een bewaartermijn (punt 18);

vestigt de aandacht van de aanvrager op het belang om de doeleinden van de verwerking
en de identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens
in het decreet op te nemen.

(get.) Alexandra Jaspar
Directeur van het Kenniscentrum

