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Advies nr. 60/2020 van 10 juli 2020 

 

 

 

 

Betreft: Adviesaanvraag betreffende een ministerieel besluit tot wijziging van het 

ministerieel besluit van 20 juni 2016 tot bepaling van de inwerkingtreding van het e-Box 

netwerk en het e-Deposit systeem, zoals bedoeld in artikel 10 van het koninklijk besluit 

van 16 juni 2016 houdende de elektronische communicatie overeenkomstig artikel 32ter 

van het Gerechtelijke Wetboek (CO-A-2020-056) 

 

 

De Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna de “Autoriteit”); 

 

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

inzonderheid op artikelen 23 en 26 (hierna “WOG”); 

 

Gelet op de 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 het verzoek om advies van de heer Koen Geens, Minister van Justitie, ontvangen op 

04/06/2020;  
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Gelet op het verslag van mevrouw Alexandra Jaspar, Directeur van het Kenniscentrum van de 

Gegevensbeschermingsautoriteit ;   

 

Brengt op 10 juli 2020 het volgend advies uit: 

 

 

I. VOORWERP VAN DE ADVIESAANVRAAG 

 

1. De Minister van Justitie (hierna de aanvrager) verzoekt om het advies van de Autoriteit 

aangaande een ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 juni 

2016 tot bepaling van de inwerkingtreding van het e-Box netwerk en het e-Deposit systeem, zoals 

bedoeld in artikel 10 van het koninklijk besluit van 16 juni 2016 houdende de elektronische 

communicatie overeenkomstig artikel 32ter van het Gerechtelijke Wetboek (hierna het ontwerp van 

ministerieel besluit). 

 

Context en voorgaanden 

 

2. Artikel 32ter Gerechtelijk Wetboek bepaalt: 

«  Elke kennisgeving of mededeling aan of neerlegging bij de hoven of rechtbanken, het 

openbaar ministerie, diensten die afhangen van de rechterlijke macht, met inbegrip van de 

griffies en parketsecretariaten, of andere openbare diensten, of elke kennisgeving of 

mededeling aan een advocaat, een gerechtsdeurwaarder of een notaris, door de hoven of 

rechtbanken, het openbaar ministerie, diensten die afhangen van de rechterlijke macht, met 

inbegrip van de griffies en parketsecretariaten, of andere openbare diensten, of door een 

advocaat, een gerechtsdeurwaarder of een notaris, kan gebeuren door middel van het 

informaticasysteem van Justitie dat door de Koning wordt aangewezen. 

De Koning bepaalt de nadere regels van dat informaticasysteem, waarbij de vertrouwelijkheid 

en effectiviteit van de communicatie worden verzekerd. Het gebruik van het voormelde 

informaticasysteem kan door de Koning aan de instanties, diensten of actoren vermeld in het 

eerste lid of sommigen onder hen worden opgelegd.  

De Koning kan de toepassing van deze bepaling bij besluit, vastgesteld na overleg in de 

Ministerraad, uitbreiden tot andere instellingen en diensten.»  

 

3. Het koninklijk besluit van 16 juni 2016 houdende de elektronische communicatie 

overeenkomstig artikel 32ter van het Gerechtelijk Wetboek (hierna het koninklijk besluit van 16 juni 

2016) identificeert twee informaticasystemen van Justitie, met name: 

o het e-Box netwerk voor kennisgevingen, mededelingen en neerleggingen; 

.

.

. 

 .

.

. 
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o het e-Deposit systeem dat specifiek is voor de neerlegging van conclusies, memories 

en stukken. 

Het koninklijk besluit van 16 juni 2016 bepaalt verder de nadere regels van deze informaticasystemen 

teneinde de vertrouwelijkheid en effectiviteit van de communicatie te verzekeren.  

Artikel 10 van het koninklijk besluit van 16 juni 2016 stipuleert eveneens dat de Minister van Justitie 

kan bepalen tegenover welke gebruikers en vanaf welk ogenblik de informaticasystemen in werking 

zullen worden gesteld. 

 

4. In navolging van het voorgaande preciseert het ministerieel besluit van 20 juni 2016 tot 

bepaling van de inwerkingstelling van het e-Box netwerk en het e-Deposit systeem, zoals bedoeld in 

artikel 10 van het koninklijk besluit van 16 juni 2016 houdende de elektronische communicatie 

overeenkomstig artikel 32ter van het Gerechtelijk Wetboek (hierna het ministerieel besluit van 20 juni 

2016) de gebruikers tegenover wie de informaticasystemen in werking worden gesteld: 

- het e-Box netwerk vanaf 2 juli 2016 tegenover de gebruikers opgesomd in bijlage 1, zijnde 

vredegerechten, Belgisch Staatsblad en notarissen; 

- het e-Deposit systeem vanaf 2 juli 2016 tegenover de gebruikers opgesomd in bijlage 2, zijnde 

hoven van beroep, arbeidshoven, ondernemingsrechtbanken, arbeidsrechtbanken, 

rechtbanken van eerste aanleg en vredegerechten. 

 

5. Het ontwerp van ministerieel besluit dat nu voor advies wordt voorgelegd, wijzigt de 

inwerkingstelling van het e-Box netwerk; het e-Box netwerk wordt in werking gesteld tegenover alle 

gebruikers (waarvan sprake in artikel 32ter van het Gerechtelijk Wetboek) en wijzigt daarmee artikel 

1 van het ministerieel besluit van 20 juni 2016. 

 

6. De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de rechtsvoorganger van 

de Autoriteit sprak zich in advies nr. 58/2015 op 16 december 2015 een eerste keer uit omtrent het 

ontwerp van koninklijk besluit houdende de elektronische communicatie overeenkomstig artikel 32ter 

Gerechtelijk Wetboek. Aan het merendeel van de daarin gemaakte opmerkingen, werd in het koninklijk 

besluit van 16 juni 2016 een gunstig gevolg verleend. 

 

7. De Autoriteit sprak zich vervolgens in advies nr. 78/2018 op 5 september 2018 uit omtrent 

een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juni 2016 en omtrent 

een ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 juni 2016. 

De Autoriteit wees hierin in het bijzonder op volgende punten: 

- de rol van de beroepsorganisaties van bepaalde gebruikers (bv. advocaten);1 

                                                
1 Aan de in randnummers 20, 29 en 48 geformuleerde opmerkingen werd tegemoet gekomen in artikel 10, §2 van het koninklijk 
besluit van 16 juni 2016 en in artikel 3 van het ministerieel besluit van 20 juni 2016. 
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- de verplichting voor FOD Justitie als verwerkingsverantwoordelijke om een 

gegevensbeschermingseffectbeoordeling uit te voeren. 

 

 

II. ONDERZOEK VAN DE ADVIESAANVRAAG 

 

 

8. Het ontwerp van ministerieel besluit voorziet in een wijziging/uitbreiding van de 

inwerkingstelling van het e-Box netwerk; het e-Box netwerk wordt in werking gesteld tegenover alle 

gebruikers (waarvan sprake in artikel 32ter van het Gerechtelijk Wetboek). Deze uitbreiding lijkt op 

zich niet onmiddellijk bedenkingen op te roepen aangezien het natuurlijk steeds de bedoeling is 

geweest het netwerk uiteindelijk in werking te kunnen stellen voor àlle gebruikers.   

 

9. In haar advies nr. advies nr. 78/2018 omtrent een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging 

van het koninklijk besluit van 16 juni 2016 en omtrent een eerder ontwerp van ministerieel besluit tot 

wijziging van het ministerieel besluit van 20 juni 2016, gebood de Autoriteit de FOD Justitie, als 

verwerkingsverantwoordelijke, voor de geplande verwerkingen een 

gegevensbeschermingseffectbeoordeling uit te voeren conform artikel 35 AVG (zie randnrs. 50 en 51). 

De informaticasystemen e-Box netwerk en e-Deposit beogen immers een grootschalige communicatie 

van gerechtelijke documenten die in een groot aantal gevallen gegevens zullen bevatten die behoren 

tot de bijzondere categorieën van gegevens bedoeld in artikel 9 AVG en/of gegevens betreffende 

strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten, zoals bedoeld in artikel 10 AVG. 

 

10. In het formulier voor het aanvragen van een advies vermeldt de aanvrager dat de 

verwerkingen werden onderworpen aan een gegevensbeschermingseffectbeoordeling. De aanvrager 

vermeldt daarenboven dat “een residueel risico werd vastgesteld”. 

 

11. De Autoriteit brengt dienvolgens artikel 36 AVG in herinnering: 

“Wanneer uit een gegevensbeschermingseffectbeoordeling krachtens artikel 35 blijkt dat de 

verwerking een hoog risico zou opleveren indien de verwerkingsverantwoordelijke geen maatregelen 

neemt om het risico te beperken, raadpleegt de verwerkingsverantwoordelijke voorafgaand aan de 

verwerking de toezichthoudende autoriteit.” 
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OM DEZE REDENEN,  

 
 

de Autoriteit,  

 

is van oordeel dat zich in het ontwerp van ministerieel besluit geen wijzigingen opdringen;  

 
 

wijst de aanvrager op het belang van volgend element: 
 

- de voorafgaande raadpleging van de Autoriteit ingevolge de vaststelling van een residueel risico 

bij de uitvoering van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (randnr. 11). 

 

 

 

(get.) Alexandra Jaspar 

Directeur van het Kenniscentrum 


