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Advies nr. 60/2022 van 1 april 2022

Betreft: Adviesaanvraag met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit tot
wijziging van het koninklijk besluit van 28 juni 2009 betreffende de automatische
toepassing van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas aan de
beschermde residentiële afnemers met een laag inkomen of in een onzekere situatie (COA-2022-077)

Het Kenniscentrum van de Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna "de Autoriteit”),
aanwezig: mevrouw Marie-Hélène Descamps en de heer Yves-Alexandre de Montjoye;
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 minister van Energie, mevrouw Tinne Van der Straeten, ontvangen
op 22 maart 2022;
Brengt op 1 april 2022 het volgende advies uit:

.
.
.
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I.

ONDERWERP EN CONTEXT VAN DE ADVIESAANVRAAG

1. De minister van Energie (hierna "de aanvrager") heeft op 22 maart 2022 het advies van de Autoriteit
gevraagd met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit
van 28 juni 2009 betreffende de automatische toepassing van maximumprijzen voor de levering van
elektriciteit en aardgas aan de beschermde residentiële afnemers met een laag inkomen of in een
onzekere situatie (hierna "het ontwerp").
2. Het ontwerp beoogt in het toepassingsgebied van het koninklijk besluit van 28 juni 2009 betreffende

de automatische toepassing van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas aan de
beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een onzekere situatie , verwerkingen van
persoonsgegevens op te nemen die noodzakelijk zijn voor de toepassing van de forfaitaire maatregelen
inzake het sociaal tarief en de toepassing van de maximumprijzen voor de levering van warmte.
II.

ONDERZOEK VAN HET ONTWERP

3. De Autoriteit stelt vast dat de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens op grond van het
KB van 28 juni 2009 door het ontwerp niet worden gewijzigd. Bijgevolg blijven de opmerkingen die in
advies nr. 14/20091 zijn geformuleerd, relevant.
4. Met name herinnert de Autoriteit eraan dat de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer daarin aangaf: "Mocht het (…) noodzakelijk blijken om in de toekomst andere

gegevensbronnen te raadplegen dan deze die

in de

Programmawet en

het ontwerp

worden vermeld, dan dringt de Commissie er op aan om de voorwaarden en modaliteiten2 van deze
bijkomende gegevensverwerkingen duidelijk te regelen in een uitvoeringsbesluit ”3.
5. De Autoriteit stelt vast dat de wijziging van het KB van 2009 ook door de opstellers van het ontwerp
wordt gerechtvaardigd door de noodzaak de tenuitvoerlegging van de eenmalige forfaitaire
uitfaseringsvermindering mogelijk te maken overeenkomstig artikel 16 van de wet van 28 februari
2022.
6. De Autoriteit herinnert aan de opmerkingen in haar advies nr. 17/2022 4. De Autoriteit merkte met
name (wat betreft artikel 16 van de wet) op: "De omschrijving van de persoonsgegevens die zullen

1

Van 29 april 2009 (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/publications/advies-nr.-14-2009.pdf); zie ook advies nr.
11/2007 van 21 maart 2007 (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/publications/advies-nr.-11-2007.pdf).

Tenminste de volgende aspecten moeten worden geregeld: aard van de gegevens, categorieën van betrokkenen, nauwkeurige
omschrijving van de ontvangers en van de personen die een recht van raadpleging hebben.
2

3

Punt 8.b.

4

Van 25 juni 2022 (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/publications/advies-nr.-17-2022.pdf).
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verwerkt worden is zeer algemeen. Er kan onmogelijk uit worden afgeleid welke gegevens de CREG
daadwerkelijk gaat verwerken zodat het voor de Autoriteit onmogelijk is om een proportionaliteitstoets
te verrichten (artikel 5.1.c) AVG). De gegevens(categorieën) die de CREG zal verwerken moeten in de

tekst worden vermeld.”(punt 35).
7. De Autoriteit concludeert dat het ontwerp geen aanleiding geeft tot andere specifieke opmerkingen
dan de noodzaak zich te voegen naar de opmerkingen die in de bovengenoemde twee adviezen zijn
gemaakt.

OM DEZE REDENEN,
De Autoriteit
is van oordeel dat het ontwerp geen aanleiding geeft tot andere specifieke opmerkingen
dan de noodzaak zich te voegen naar de opmerkingen die in de adviezen nrs. 14/2009 en
17/2022 zijn gemaakt.

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

.

