30 januari 2018
__________________________________________________________________________
Privacycommissie omgedoopt tot “Gegevensbeschermingsautoriteit”
__________________________________________________________________________
Op 10.01.2018 verscheen de Wet van 3 december 2017 tot oprichting van de
Gegevensbeschermingsautoriteit in het Belgisch Staatsblad. Deze wet doopt de bestaande
Privacycommissie (oftewel: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer)
om in de “Gegevensbeschermingsautoriteit” (oftewel: “Data Protection Authority”). Dit wettelijk
initiatief kadert in de grootscheepse hervorming van het privacy/data protection-landschap
n.a.v. de nakende inwerkingtreding van de Europese privacyverordening nr. 2016/679,
doorgaans naar verwezen als de ‘GDPR’.
De wet treedt, net zoals de GDPR, in werking op 25.05.2018, uitgezonderd enkele bepalingen
die betrekking hebben op de interne organisatie van de Gegevensbeschermingsautoriteit (o.a.
de benoeming van de leden van het directiecomité, het kenniscentrum en de geschillenkamer,
die in werking traden op het moment van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, m.n.
10.01.2018).
De Gegevensbeschermingsautoriteit is een organisatie met rechtspersoonlijkheid gevestigd in
Brussel. Zij telt 6 organen: een directiecomité, een algemeen secretariaat, een
eerstelijnsdienst, een kenniscentrum, een inspectiedienst en een geschillenkamer. Hieraan
wordt nog een onafhankelijke reflectieraad toegevoegd.
De primaire taak van de Gegevensbeschermingsautoriteit is het uitoefenen van toezicht op de
naleving van de grondbeginselen inzake de bescherming van de persoonsgegevens. Dit
toezicht heeft echter geen betrekking op verwerkingen uitgevoerd door de hoven en
rechtbanken of door het openbaar ministerie.
De Gegevensbeschermingsautoriteit wordt in de uitoefening van haar taken voorzien van de
nodige slagkracht. Zij is bevoegd om inbreuken op de grondbeginselen inzake de bescherming
van persoonsgegevens ter kennis te brengen van de gerechtelijke autoriteiten en, indien nodig,
een rechtsvordering in te stellen teneinde de naleving van deze grondbeginselen af te
dwingen.
De wetgever heeft een aantal waarborgen ingebouwd teneinde de onafhankelijkheid van de
Gegevensbeschermingsautoriteit te vrijwaren. Zo mogen leden van het directiecomité, het
kenniscentrum en de geschillenkamer tijdens de duur van hun mandaat geen andere (al dan
niet bezoldigde) activiteiten uitoefenen die onverenigbaar zijn met hun mandaat.
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Elke persoon kan bij de Gegevensbeschermingsautoriteit kosteloos een schriftelijke klacht of
een schriftelijk verzoek (om advies of bemiddeling) indienen. De eerstelijnsdienst verifieert of
de klacht/het verzoek ontvankelijk is. Ontvankelijke klachten worden doorverwezen naar de
geschillenkamer. Ontvankelijke verzoeken worden door de eerstelijnsdienst behandeld en
kunnen, wat betreft verzoeken om bemiddeling die niet het gewenste resultaat opleveren,
alsnog uitmonden in een klacht(procedure).
Een klacht kan op aangeven van de geschillenkamer vervolgens leiden tot een onderzoek door
de inspectiedienst die over ruime onderzoeksmogelijkheden beschikt. Zo kan zij personen
identificeren en verhoren, een schriftelijke bevraging organiseren, een onderzoek ter plaatse
voeren, informaticasystemen raadplegen en de gegevens die ze bevatten kopiëren en zelfs
goederen of informatiesystemen in beslag nemen of verzegelen.
Eens de inspectiedienst haar onderzoek heeft afgerond, kan er een procedure worden
opgestart voor de geschillenkamer. De geschillenkamer kan de klacht seponeren, een
buitenvervolging bevelen, een schikking voorstellen of een waarschuwing geven. Maar zij kan
eveneens allerhande andere maatregelen of sancties opleggen (bv. bevelen dat de verwerking
in overeenstemming met de toepasselijke regels wordt gebracht, een verwerking tijdelijk of
definitief verbieden, dwangsommen of administratieve geldboetes opleggen, etc.).
In tegenstelling tot de huidige Privacycommissie heeft de wetgever de
Gegevensbeschermingsautoriteit voorzien van de nodige tanden om te waken over de
correcte toepassing (en de handhaving) van de regels inzake persoonsgegevensverwerking.
Met name de bevoegheid tot het opleggen van financiële sancties toont aan dat het de
wetgever menens is.
*
*

*

INTEGRA advocaten – Herkenrodesingel 8D/2.03, 3500 Hasselt – www.integra-advocaten.be

