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Geschillenkamer 

 

Beslissing 78/2020 van 1 december 2020 

 

Dossiernummer : DOS-2020-01774 

 

Betreft : Klacht wegens de raadpleging van het rijksregister door een 

gerechtsdeurwaarderskantoor 

 

De Geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit, samengesteld uit de heer Hielke 

Hijmans, voorzitter, alleen zetelend; 

 

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 (algemene verordening gegevensbescherming), hierna AVG; 

 

Gelet op de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit; hierna 

WOG; 

 

Gelet op het reglement van interne orde, zoals goedgekeurd door de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers op 20 december 2018 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 

15 januari 2019;  

 

Gelet op de stukken van het dossier; 
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heeft de volgende beslissing genomen inzake: 

- mevrouw X, “de klager”; tegen 

- gerechtsdeurwaarderskantoor Y, “de verwerkingsverantwoordelijke”. 

 

1. Feiten en procedure 

 

1. Op 15 mei 2020 dient de klager een klacht in bij de Gegevensbeschermingsautoriteit 

aangezien zij stelt geen antwoord te hebben gekregen van de verwerkingsverantwoordelijke 

op haar vraag tot bijkomende informatie betreffende een raadpleging van haar rijksregister 

door laatstgenoemde. 

 

2. De klager geeft aan te hebben vastgesteld dat haar rijksregister op 17 mei 2018 werd 

geraadpleegd door de verwerkingsverantwoordelijke. De klager preciseert dat zij naar 

aanleiding van deze vaststelling contact heeft opgenomen met de 

verwerkingsverantwoordelijke teneinde meer informatie te bekomen omtrent de reden van de 

raadpleging.  

 

3. Uit de stukken van het dossier blijkt dat de klager per e-mail van 13 maart 2020, gericht aan 

de verwerkingsverantwoordelijke, informatie heeft gevraagd betreffende de raadpleging van 

haar rijksregister door deze laatste op 17 mei 2018. 

 

4. Per e-mail van 16 maart 2020 antwoordt de verwerkingsverantwoordelijke intern nazicht te 

hebben verricht hieromtrent en inderdaad te hebben vastgesteld dat het rijksregister van de 

klager onterecht werd geraadpleegd. De verwerkingsverantwoordelijke preciseert naar 

aanleiding hiervan interne en externe maatregelen te hebben getroffen. 

 

5. Op 17 juni 2020 wordt de klacht op grond van artikel 58 j° artikel 60 WOG ontvankelijk 

verklaard door de Eerstelijnsdienst en overeenkomstig artikel 62, §1 WOG overgemaakt aan 

de Geschillenkamer. 

 

 

2. Motivering 

 

6. Uit de stukken van het dossier blijkt dat de klacht ingediend door de klager betrekking heeft 

op een verwerking, meer bepaald de eenmalige raadpleging van de gegevens vervat in het 

rijksregister van de klager door de verwerkingsverantwoordelijke, die heeft plaatsgevonden 

vóór 25 mei 2018 (i.e. op 17 mei 2018), met name vóór de inwerkingtreding van de AVG 

alsook de WOG, waaraan de Gegevensbeschermingsautoriteit in het algemeen en de 
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Geschillenkamer in het bijzonder haar (sanctionerende) bevoegdheid ontleent. Er wordt 

terzake verwezen naar artikel 99 AVG1 en artikel 110 WOG2. 

 

7. Gelet op het bovenstaande, acht de Geschillenkamer zich ratione temporis onbevoegd om 

deze klacht ten gronde te behandelen en beslist zij deze bijgevolg op grond van artikel 95, 

§1, 3° WOG te seponeren. 

 

8. Gelet op het belang van transparantie met betrekking tot de besluitvorming van de 

Geschillenkamer, wordt deze beslissing gepubliceerd op de website van de 

Gegevensbeschermingsautoriteit. Het is evenwel niet nodig dat daartoe de 

identificatiegegevens van de partijen rechtstreeks worden bekendgemaakt. 

 

OM DEZE REDENEN, 

 

beslist de Geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit om: 

 

- op grond van artikel 95, §1, 3° WOG de klacht te seponeren. 

Tegen deze beslissing kan op grond van artikel 108, §1 WOG beroep worden aangetekend binnen 

een termijn van dertig dagen, vanaf de kennisgeving, bij het Marktenhof, met de 

Gegevensbeschermingsautoriteit als verweerder. 

     

 

Hielke Hijmans 

Voorzitter van de Geschillenkamer 

                                                
1 “1. Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de 
Europese Unie. 2. Zij is van toepassing met ingang van 25 mei 2018”. 

2 “Deze wet treedt in werking op 25 mei 2018, met uitzondering van hoofdstuk III dat in werking treedt op de dag dat deze 
wet bekend wordt gemaakt in het Belgisch Staatsblad”. 


