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Beslissing van het Algemeen secretariaat  

nr. 01/2019 van 16 januari 2019 

 

 

 

 

Betreft: Aanname van de lijst met verwerkingen waarvoor een 

Gegevensbeschermingseffectbeoordeling dient te worden uitgevoerd conform artikel 

35.4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (SECR-AR-2019-001) 

 

 

 

Het Algemeen secretariaat van de Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna «  het Algemeen 

secretariaat  »); 

 

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 (algemene verordening gegevensbescherming) (hierna AVG), inzonderheid artikelen 35.1 

en 64; 

 

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

inzonderheid op artikel 20, § 1, 2° (hierna de "WOG"); 

 

 

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

verwerking van persoonsgegevens, inzonderheid de artikelen 58 en 59 (hierna “WVG"); 

 

Gelet op het Reglement van interne orde van de Gegevensbeschermingsautoriteit, en in het bijzonder 

artikel 10 (hierna « RIO ») ;  
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Gelet op het advies 2/2018 van 25 september 2018 van het Europees Comité voor 

Gegevensbescherming over de lijst van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit betreffende de 

categorieën verwerkingen waarvoor een gegevensbeschermingseffectbeoordeling dient te worden 

uitgevoerd overeenkomstig artikel 35.4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna 

"het advies" en "het Comité "); 

 

Gelet op de richtsnoeren van de Groep Gegevensbescherming Artikel 29 van 4 oktober 2017 over de 

Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (hierna: "Richtsnoeren GEB" en "Groep 29"); 

 

Gelet op de aanbeveling uit eigen beweging van de Commissie nr. 01/2018 van 28 februari 2018 met 

betrekking tot de gegevensbeschermingseffectbeoordeling en voorafgaande raadpleging 

 

Gelet op het verslag van Willem Debeuckelaere;   

 

Beslist op 16 januari 2019 als volgt: 

 

 

 

1. Overeenkomstig artikel 35.4 van de AVG dient elke Gegevensbeschermingsautoriteit een lijst op 

te stellen en te publiceren met de verwerkingsactiviteiten waarvoor een 

gegevensbeschermingseffectbeoordeling is vereist. Alvorens deze lijst te publiceren dient de 

Autoriteit deze voor te leggen aan het Comité opdat dit een advies zou kunnen uitbrengen. 

 

2. In afwachting van de oprichting van de Autoriteit heeft de Commissie voor de bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer een aanbeveling goedgekeurd over de GEB. Hiertoe heeft zij 

voorafgaand een openbare raadpleging gehouden door een eerste ontwerpaanbeveling in te 

dienen die opnieuw werd herwerkt, rekening houdend met de verkregen feedback en met artikel 

35 en de richtsnoeren van de Groep 29. Zodoende kon zij op 28 februari 2018 haar aanbeveling 

01/2018 goedkeuren waarbij onder meer een ontwerplijst was gevoegd met 

verwerkingsactiviteiten die de verplichte uitvoering van een GEB impliceren.  

 

3. De Autoriteit heeft dit ontwerp vervolgens geratificeerd teneinde het voor advies voor te leggen 

aan het Comité, conform de procedure van artikel 64 van de AVG. 

 

4. Op 25 september 2018 heeft het Comité een advies uitgebracht dat wijzigingen impliceert aan de 

ontwerplijst die door de Commissie werd goedgekeurd en vervolgens door de Autoriteit 

geratificeerd. 

.

.

. 

 .

.

. 



Beslissing AS 01/2019 - 3/5 

 

 

5. Het Algemeen secretariaat, overeenkomstig artikel 20, §1, 2° van de WOG belast met het opstellen 

van de lijst betreffende de GEB, heeft aldus rekening gehouden met de door het Comité  in zijn 

advies geformuleerde opmerkingen en bedenkingen, alsook met de door de Groep 29 in zijn 

richtsnoeren weerhouden criteria en legde een aangepaste ontwerplijst voor aan het Comité. 

 

6. Na validering door dit laatste en raadpleging van het Directiecomité van de Autoriteit, keurt het 

Algemeen secretariaat met onderhavige beslissing de volgende lijst goed: 

 

1) wanneer de verwerking gebruik maakt van biometrische gegevens1 met het oog op de unieke 

identificatie van betrokkenen die zich in een openbare ruimte bevinden of in privéruimten die 

toegankelijk zijn voor het publiek; 

2) wanneer persoonsgegevens ingezameld worden bij derden om vervolgens in aanmerking te 

worden genomen bij de beslissing om een welbepaalde dienstverleningsovereenkomst met 

een natuurlijke persoon te weigeren of stop te zetten; 

3) wanneer gezondheidsgegevens van een betrokkene op geautomatiseerde wijze worden 

ingezameld aan de hand van een actieve inplantbare medische voorziening2 ;  

4) wanneer er op grote schaal gegevens ingezameld worden bij derden teneinde de 

economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren of interesses, betrouwbaarheid 

of gedrag, locatie of verplaatsingen van natuurlijke personen te analyseren of voorspellen;  

5) wanneer er op systematische wijze bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin 

van artikel 9 van de AVG3 of gegevens van zeer persoonlijke aard (zoals gegevens over 

armoede, werkloosheid, betrokkenheid van jeugdzorg of maatschappelijk werk, gegevens 

omtrent huishoudelijke en privé-activiteiten, locatiegegevens) systematisch worden 

uitgewisseld tussen meerdere verwerkingsverantwoordelijken; 

6) wanneer er sprake is van een grootschalige verwerking van gegevens die gegeneerd worden 

door middel van toestellen met sensoren die via het internet of via een ander medium 

gegevens versturen (‘internet of things’- toepassingen, zoals slimme televisies, slimme 

                                                
1 Artikel 4(14) van de AVG definieert “biometrische gegevens” als persoonsgegevens die het resultaat zijn van een specifieke 
technische verwerking met betrekking tot de fysieke, fysiologische of gedragsgerelateerde kenmerken van een natuurlijke 
persoon op grond waarvan eenduidige identificatie van die natuurlijke persoon mogelijk is of wordt bevestigd, zoals 
gezichtsafbeeldingen of vingerafdrukgegevens.  

2 Het gaat om elke actieve medische voorziening die is ontworpen om geheel of gedeeltelijk te worden ingeplant in het menselijk 
lichaam of in een natuurlijke opening en bedoeld is om er te blijven na de interventie.   

3 De bijzondere categorieën gegevens omvatten, overeenkomstig artikel 9 van de AVG, in het bijzonder persoonsgegevens over 
ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, 
alsook de verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een 
natuurlijke persoon, gegevens over de gezondheid of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele 
gerichtheid. 
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huishoudelijke apparaten, connected toys, smart cities, slimme energiemeters, enz.) en deze 

verwerking dient om de economische situatie, de gezondheid, de persoonlijke voorkeuren of 

interesses, betrouwbaarheid of gedrag, locatie of verplaatsingen van natuurlijke personen te 

analyseren of te voorspellen; 

 

7) wanneer er sprake is van een grootschalige en/of systematische verwerking van telefonie-, 

internet- of andere communicatiegegevens, metagegevens of locatiegegevens van of 

herleidbaar tot natuurlijke personen (bijvoorbeeld wifi-tracking of verwerking van 

locatiegegevens van reizigers in het openbaar vervoer) wanneer de verwerking niet strikt 

noodzakelijk is voor een door de betrokkene gevraagde dienst; 

 

8) wanneer er sprake is van grootschalige verwerkingen van persoonsgegevens waarbij op 

systematische wijze via geautomatiseerde verwerking gedrag4 van natuurlijke personen 

geobserveerd, verzameld, vastgelegd of beïnvloed wordt, inclusief voor 

advertentiedoeleinden. 

 

7. Deze lijst gaat als bijlage bij de Aanbeveling 01/2018 en vervangt de ontwerplijst die voorheen 

was bijgevoegd. 

 

8. De verwerkingsverantwoordelijke die een van de voormelde verwerkingen overweegt is vanaf de 

inwerkingtreding van deze beslissing verplicht een GEB uit te voeren alvorens de verwerking aan 

te vatten. 

 

9. Het Algemeen secretariaat vestigt de aandacht van de verwerkingsverantwoordelijken op het feit 

dat het ontbreken van een type verwerkingsactiviteit in de bovenstaande lijst, niet uitsluit dat een 

GEB dient te worden uitgevoerd. Het gaat erom rekening te houden met de artikelen 35.1 en 35.3. 

 

10. Het Algemeen secretariaat vestigt er nog de aandacht op dat deze lijsten evolutief zijn en 

aangepast kunnen worden wanneer blijkt dat zij hun beoogde doel niet bereiken. Artikel 10 van 

het RIO bepaalt immers « Zesmaandelijks wordt de lijst desgevallend geactualiseerd, o.m. in 

functie van de evolutie van nieuwe technologieën  ».  

  

                                                
4 Bijv. kijk-, luister-, surf-, klik-, fysiek-, of aankoopgedrag. 
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11. De huidige beslissing zal gepubliceerd worden op de website van de GBA en zal in 

werking treden op 1 april 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(get.) An Machtens  (get.) Willem Debeuckelaere 

Wnd. administrateur Voorzitter  

Directeur van het algemeen secretariaat 

 


