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Advies nr. 85/2020 van 11 september 2020 

 

 

 

 

Betreft: advies m.b.t. een ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen 

bij het koninklijk besluit van 3 februari 2019 tot vaststelling van de modellen van 

uittreksels en afschriften van akten van de burgerlijke stand (CO-A-2020-087) 

 

 

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, Vice-eersteminister en minister van Justitie, 

belast met de Regie der Gebouwen, en minister van Europese Zaken ontvangen op 29/07/2020;  

 

Gelet op het verslag van mevrouw Alexandra Jaspar, Directeur van het Kenniscentrum van de 

Gegevensbeschermingsautoriteit ; 

 

Brengt op 11 september 2020 het volgend advies uit: 
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I. VOORWERP VAN DE ADVIESAANVRAAG 

 

1. De heer Koen Geens, Vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der 

Gebouwen, en minister van Europese Zaken verzocht op 29/07/2020 het advies van de Autoriteit 

over een ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen bij het koninklijk besluit 

van 3 februari 2019 tot vaststelling van de modellen van uittreksels en afschriften van akten van 

de burgerlijke stand (hierna: het Ontwerp). 

 

2. Het Ontwerp wijzigt de bijlagen bij het koninklijk besluit van 3 februari 2019 tot vaststelling van 

de modellen van uittreksels en afschriften van akten van de burgerlijke stand (hierna: het 

koninklijk besluit) dat uitvoering geeft aan artikel 29, §4 Burgerlijk Wetboek, zoals vervangen bij 

artikel 4 van de wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en 

bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing 

(hierna: de wet van 18 juni 2018).  

 

3. De onderhavige wijzigingen kaderen binnen de modernisering, informatisering en vereenvoudiging 

van de (akten van) burgerlijke stand waartoe door de wet van 18 juni 2018 reeds een centrale 

Databank van de Akten van de Burgerlijke Stand (hierna: DABS) werd opgericht. 

 

4. De rechtsvoorganger van de Autoriteit, de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke 

Levenssfeer sprak zich in haar advies nr. 49/20171 van 20 september 2017 gunstig uit over het 

wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op 

de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing dat aanleiding gaf tot de wet van 

18 juni 2018. Ook het koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels voor de toegang tot de 

databank voor de akten van de burgerlijke stand maakte reeds het voorwerp uit van een advies2 

van de Autoriteit. Hiernaar wordt verwezen wat betreft verduidelijkingen over de 

gegevensverwerkingen die worden uitgevoerd in de DABS en de opmerkingen die werden 

geformuleerd. 

  

                                                
1 Te raadplegen via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/publications/advies-nr.-49-2017.pdf.  

2 Zie advies nr. 08/2019, te raadplegen via de volgende link: 
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/publications/advies-nr.-08-2019.pdf  

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/publications/advies-nr.-49-2017.pdf
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/publications/advies-nr.-08-2019.pdf


Advies 85/2020 - 3/4 

II. ONDERZOEK TEN GRONDE 

 

1.  Rechtsgrond 

5. 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 verwerkingsverantwoordelijke is toevertrouwd3, 

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) wordt vastgesteld. 

 

6. Het Ontwerp vindt haar rechtsgrond in artikel 29, §4 Burgerlijk Wetboek. De Autoriteit neemt 

hiervan akte. 

 

2.  Wezenlijke elementen van de gegevensverwerking  

 

7. Het ter advies voorgelegde ontwerp van ministerieel besluit betreft de louter technische wijziging 

van een aantal van de modellen van uittreksels en afschriften van akten van de burgerlijke stand 

en introduceert an sich geen nieuwe gegevensverwerking. Voor wat betreft de “wezenlijke 

elementen” van de onderhavige gegevensverwerking verwijst de Autoriteit derhalve naar de 

verduidelijkingen opgenomen in adviezen nr. 49/2017 en nr. 08/2019. 

 

3.  Opmerkingen betreffende het Ontwerp 

 

8. De Autoriteit neemt akte van de bij het Ontwerp gevoegde bijlagen en stelt vast dat zij niet 

afwijken van hetgeen daartoe is vastgelegd in Hoofdstuk II van Titel II Burgerlijk Wetboek en het 

koninklijk besluit.4 

 

  

                                                
3 Artikel 6.1.e) AVG. 

4 Voor verdere toelichting ter zake verwijst de Autoriteit naar randnummers 9 – 12 en 14 van haar advies nr. 49/2017. 
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OM DEZE REDENEN, 

De Autoriteit 

 

heeft geen opmerkingen bij het ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen bij het 

koninklijk besluit van 3 februari 2019 tot vaststelling van de modellen van uittreksels en afschriften 

van akten van de burgerlijke stand. 

  

 

 

 

(get.) Alexandra Jaspar 

Directeur van het Kenniscentrum 


