FORMULIER VOOR HET AANVRAGEN VAN EEN ADVIES
OVER EEN ONTWERP VAN NORMATIEVE TEKST1
Versie 4.0
(art. 23 van de wet van 3/12/2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit)

VOORAFGAANDE OPMERKINGEN








Elk verzoek om advies over een ontwerp van normatieve tekst (wetgevende,
regelgevende of andere) moet aan de hand van dit formulier worden ingediend.
Gebruik steeds de laatste versie die beschikbaar is op de website van de GBA.
Lees de toelichting alvorens het formulier in te vullen.
Dit formulier mag niet met de hand worden ingevuld.
Om ontvankelijk te zijn, moet het in een van de drie landstalen (FR,NL,DE) worden
ingevuld.
De vragen gevolgd door een * moeten verplicht worden ingevuld.
Eenmaal ingevuld kan dit formulier samen met de bijlagen worden verstuurd:
- Hetzij door uw documenten rechtstreeks op te laden in onze webinterface (upload),
- Hetzij aangetekend (afgedrukt formulier en bijlagen) aan volgend adres:
Gegevensbeschermingsautoriteit – Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Uw aanvraag zal slechts behandeld worden indien dit formulier volledig is ingevuld. De
wettelijke termijn voor het uitbrengen van een advies begint te lopen vanaf het ogenblik
dat uw aanvraag volledig is.
Ik vestig er uw aandacht op dat indien het een ontwerp betreft dat door de ministerraad zal
worden goedgekeurd, het slechts na deze goedkeuring voor advies kan worden voorgelegd
aan de GBA.
Dit formulier dient nauwkeurig en correct ingevuld te worden. De GBA zal zich immers op
uw antwoorden baseren om te bepalen of de ontwerptekst bepalingen bevat die al dan
niet een hoog risico voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen inhouden. Slechts
in de gevallen waarin uit uw antwoorden blijkt dat de ontwerptekst een dergelijk verhoogd
risico met zich meebrengt, zal de Autoriteit steeds overgaan tot een analyse van de
ontwerptekst en verleent zij een advies in concreto. In de andere gevallen wordt ofwel
analyse ten gronde verricht ofwel alleen algemene richtlijnen verstrekt."
Vereiste bijgevoegde documenten bij uw adviesaanvraag (vink de documenten aan die
bij uw aanvraag worden gevoegd)* (bijlagen worden aanvaard in het FR, NL, DE, EN, bij
voorkeur in twee van deze talen en indien mogelijk in Word-formaat):
☐ het ontwerp of voorontwerp van de normatieve tekst waarvoor het advies wordt
gevraagd, in de laatste versie;
☐ de Memorie van Toelichting, het Verslag aan de Koning (als dat bestaat), de nota aan de
Regering (als die bestaat);
☐ een notificatie van de goedkeuring van het voor advies voorliggende normatief ontwerp
door de ministerraad/regering (tenzij het ontwerp daar niet zal worden voorgelegd);
☐ als u hierover al beschikt, het advies van de Raad van State over het ontwerp;
☐ als de adviesaanvraag gaat over een normatieve tekst die een reeks wijzigingen bevat
aan een tekst die al van kracht is, een geconsolideerde versie van de oorspronkelijke
normatieve tekst, zoals gewijzigd door het ontwerp;
☐ elk ander document dat de context en doelstellingen van het ontwerp helpt
verduidelijken.
1

Voor meer informatie of voor vragen over de verwerking van uw gegevens door de Gegevensbeschermingsautoriteit kunt
u onze Verklaring over gegevensbescherming raadplegen. Vragen of opmerkingen met betrekking tot dit formulier kunnen
worden gericht aan contact(at)apd-gba.be met de vermelding "AH-2019-0076", na raadpleging van de toelichting.
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DEEL I ALGEMENE INLICHTINGEN
1. Minister, Staatssecretaris of Voorzitter van een college of Wetgevende
Kamer namens wie de aanvraag wordt ingediend *
Naam
Officiële titel van de functie
Postadres

Voornaam

2. Contactpersoon voor bijkomende informatie over het ontwerp *
Naam
Functie
Telefoon

Voornaam
e-mail

3. Contactpersoon voor bijkomende informatie over het ontwerp
Naam
Functie
Telefoon

Voornaam
E-mail

DEEL II - VERIFICATIE VAN DE BEVOEGDHEID VAN DE GBA
EN VOORWERP VAN DE AANVRAAG
1. Autoriteit namens wie de aanvraag wordt ingediend *
2. Aard van het ontwerp waarvoor een advies wordt gevraagd *
3. Volledige titel van het ontwerp en artikelen waarover het advies wordt
gevraagd *
Max. 500 tekens

4. Het ontwerp heeft betrekking op of impliceert de verwerking(en) van
persoonsgegevens door een of meer van de volgende autoriteiten *

☐
☐
☐
☐
☐

Federale en/of Lokale Politie
Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie;
Passagiersinformatie-eenheid
Veiligheid van de staat of Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid
Autoriteiten zoals bedoeld in de wet van 11/12/1998 betreffende de classificatie en de
veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen
☐ Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse - OCAD
☐ Geen van deze autoriteiten
Max. 50 tekens
Betrokken artikel(en):

5. Hebt u het ontwerp van normatieve tekst aan een andere
gegevensbeschermingautoriteit overgemaakt of bent u van plan om dit te
doen?*
Ja
Datum:
Autoriteit:
Neen
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DEEL III - KENMERKEN VAN DE VERWERKING(EN) VAN
PERSOONSGEGEVENS DIE DOOR HET ONTWERP VAN NORMATIEVE TEKST
WORDEN OMKADERD
1. Het ontwerp*
Voert een nieuwe verwerking van persoonsgegevens in
Specificeert of wijzigt een bestaande verwerking van persoonsgegevens
Beide
Beschrijf in het kort de verwerking(en) die door het ontwerp van normatieve tekst
omkaderd worden:

Max. 1000 tekens

2. De GBA of de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer heeft reeds een advies of aanbeveling uitgebracht in verband met
de betrokken verwerking(en)
Ja –

Max. 30 tekens

[advies of aanbeveling + nummer/jaar]

3. Rechtsgrond voor de verwerking(en) (artikelen 6, 9 of 10 van de AVG)*
☐ Nakomen van een wettelijke verplichting (art. 6.1, c, van de AVG)
Welke precies (verwijzing)?

Max. 1000 tekens

☐ Uitvoering van een taak van algemeen belang of in het raam van de uitoefening van het
openbaar gezag (art. 6.1, e, AVG)
Welke precies (verwijzing)?
Max. 1000 tekens

☐ Andere rechtsgrond (art. 6.1 of 9.2 of 10 van de AVG)
Welke precies (verwijzing)?
Max. 1000 tekens
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4. De verwerking(en) vertoont/vertonen een of meerdere van de volgende
kenmerken:*

☐ De verwerking heeft betrekking op speciale categorieën van persoonsgegevens
(gevoelige gegevens) in de zin van de artikelen 9 en/of 10 van de AVG en/of hoogst
persoonlijke gegevens
☐ De verwerking betreft kwetsbare personen
☐ De verwerking vindt plaats voor toezichts- of controledoeleinden.
☐ De verwerking is volledig geautomatiseerd
☐ De verwerking impliceert de kruising of koppeling van persoonsgegevens afkomstig uit
verschillende bronnen
☐ De verwerking kan, in voorkomend geval, leiden tot een beslissing met negatieve
gevolgen voor de betrokkenen
☐ De verwerking is een grootschalige verwerking van persoonsgegevens vanwege de
grote hoeveelheid gegevens en/of het aantal betrokkenen.
☐ De gegevens worden meegedeeld of zijn toegankelijk voor een derde
☐ De rechten van de betrokkenen zoals bepaald door de AVG, worden beperkt
☐ Het ontwerp van normatieve tekst dat ter advies wordt voorgelegd voorziet in het
gebruik van het Rijksregisternummer of in het gebruik van een andere unieke
identificator
☐ De verwerking impliceert een grensoverschrijdende verzending van persoonsgegevens
naar derde landen buiten de Europese Economische Ruimte of naar internationale
organisaties
☐ Geen van deze situaties

5. De inzameling van persoonsgegevens heeft plaats *

☐ Rechtstreeks bij de betrokkenen
☐ Onrechtstreeks (uitgevoerd door een derde)
☐ Het gaat om een verdere verwerking van gegevens dan waarvoor de gegevens
oorspronkelijk werden ingezameld

6. De verwerking(en) werd(en) onderworpen aan een
gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB-DPIA)*
7. Welke doelstelling van algemeen belang wordt nagestreefd door de
gegevensverwerkingen die in het ontwerp van normatieve tekst worden
omkaderd? *
Max. 500 tekens

8. Indien de geplande verwerkingen een hoog risico voor de rechten en
vrijheden van de betrokkenen impliceren, gelieve het volgende te preciseren: *

☐ Elk feitelijk en pertinent element dat het noodzakelijk karakter van de verwerking
rechtvaardigt
Max. 500 tekens

☐ In welk opzicht zouden andere alternatieve en minder intrusieve maatregelen niet
toelaten om hetzelfde doel te bereiken?

Max. 500 tekens
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DEEL IV - BELANGRIJKSTE ELEMENTEN VAN HET ONTWERP
1. Het ontwerp wijst een (of meer) verwerkingsverantwoordelijke(n) aan*
Ja
Neen

Artikel(en) :
Waarom?

Max. 50 tekens
Max. 500 tekens

2. Het ontwerp preciseert het/de doeleinde(n) die met de verwerking(en)
worden nagestreefd *
Ja
Neen

Artikel(en) :
Waarom?

Max. 50 tekens

Max. 500 tekens

3. Het ontwerp preciseert de (categorieën van) verwerkte persoonsgegevens *
Ja
Neen

Artikel(en) :
Waarom?

Max. 50 tekens
Max. 500 tekens

4. Het ontwerp beschrijft de categorieën van personen op wie de
verwerking(en) betrekking heeft (hebben)*
Ja
Neen

Artikel(en) :
Waarom?

Max. 50 tekens

Max. 500 tekens

5. Indien de persoonsgegevens worden meegedeeld aan of toegankelijk zijn
voor derden, worden deze derden in het ontwerp aangewezen en worden de
doeleinden van deze mededeling of toegang gepreciseerd *
Ja
Neen

Artikel(en) :
Waarom?

Max. 50 tekens
Max. 500 tekens

De gegevens zijn niet voor derden toegankelijk/ worden niet aan derden meegedeeld
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6. Indien verdere verwerkingen van persoonsgegevens worden overwogen,
wordt dit uitdrukkelijk voorzien in het ontwerp *
Ja
Neen

Artikel(en) :
Waarom?

Max. 50 tekens

Max. 500 tekens

Geen enkele verdere verwerking is voorzien

7. Het ontwerp specificeert de bewaartermijn(en) van de persoonsgegevens *
Ja
Neen

Artikel(en) :
Waarom?

Max. 50 tekens
Max. 500 tekens

8. Het ontwerp voorziet in een beperking van de rechten van de betrokkene
zoals bepaald in de AVG *
Ja

Artikel(en) :
Waarom?

Max. 50 tekens
Max. 500 tekens

Neen

9. Commentaar
Max. 1000 tekens

Document "Opslaan als..."
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