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AMENDEMENT Nr. 1
voorgesteld door Nadia Sminate, Koen Van den Heuvel,
Marnic De Meulemeester, Bert Maertens, Ward Kennes en Sofie Joosen
Artikel 13/1 (nieuw)
Een artikel 13/1 invoegen, dat luidt als volgt:
“Art. 13/1. In hetzelfde decreet wordt het opschrift van hoofdstuk 3 vervangen
door wat volgt:
“Hoofdstuk 3. De bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van
persoonsgegevens en de Vlaamse toezichtcommissie voor de ver
werking van persoonsgegevens”.”.
VERANTWOORDING
Het opschrift van hoofdstuk 3 wordt met dit amendement aangepast. Er wordt, conform het advies van
de Raad van State over het voorontwerp van decreet houdende de aanpassing van de decreten aan de
algemene verordening gegevensbescherming (AVG), geëxpliciteerd dat het gaat over de bescherming
van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.


AMENDEMENT Nr. 2
voorgesteld door Nadia Sminate, Koen Van den Heuvel,
Marnic De Meulemeester, Bert Maertens, Ward Kennes en Sofie Joosen
Artikel 13/2 (nieuw)
Een artikel 13/2 invoegen, dat luidt als volgt:
“Art. 13/2. In hoofdstuk 3 van hetzelfde decreet wordt het opschrift van afdeling 1
vervangen door wat volgt:
“Afdeling 1. De bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van per
soonsgegevens”.”.
VERANTWOORDING
De aanpassing van het opschrift van afdeling 1 sluit aan bij artikel 1, lid 1, van de AVG, krachtens
hetwelk bij de verordening regels worden vastgesteld betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Het betreft aldus bepalingen die bescherming bieden van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens. Het is van belang
aan te geven dat het niet gaat om bescherming van de persoonlijke levenssfeer, maar veeleer om de
bescherming die geldt bij de verwerking van persoonsgegevens.
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AMENDEMENT Nr. 3
voorgesteld door Nadia Sminate, Koen Van den Heuvel,
Marnic De Meulemeester, Bert Maertens, Ward Kennes en Sofie Joosen
Artikel 13/3 (nieuw)
Een artikel 13/3 invoegen, dat luidt als volgt:
“Art. 13/3. Artikel 8 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt:
“Art. 8. §1. Elke elektronische mededeling van persoonsgegevens door een instan
tie naar een andere instantie of naar een externe overheid vereist een protocol,
gesloten tussen de betreffende instanties.
In dat protocol wordt in ieder geval het volgende vastgelegd:
de identificatie van de verwerkingsverantwoordelijken;
de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden medegedeeld;
de categorieën en omvang van de medegedeelde persoonsgegevens conform
het proportionaliteitsbeginsel;
4° de categorieën van ontvangers en derden die mogelijks de gegevens eveneens
verkrijgen;
5° de wettelijke basis van zowel de mededeling als de inzameling van de gege
vens;
6° de beveiligingsmaatregelen van de mededeling, rekening houdend met de
stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang,
de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst
uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen;
7° de periodiciteit van de mededeling;
8° de duur van de mededeling;
9° de sancties in geval van niet-naleving van het protocol;
10° de beschrijving van de precieze doeleinden waarvoor de gegevens oorspron
kelijk werden ingezameld door de instantie die beheerder is van de gevraagde
gegevens;
11° in geval van latere verwerking van de ingezamelde gegevens, vermelding van
de verenigbaarheidsanalyse van de doeleinden van deze verwerking met het
doeleinde waarvoor de gegevens aanvankelijk zijn verzameld overeenkomstig
artikel 6, lid 4, van de algemene verordening gegevensbescherming;
12° afspraken omtrent de garantie van de kwaliteit van de gegevens en in voor
komend geval de eerbiediging van het wettelijk kader dat de toegang tot de
authentieke gegevensbron regelt;
13° specifieke maatregelen die de gegevensmededeling omkaderen zoals de keuze
van het formaat van de mededeling, de logging van de toegangen zodat men
kan controleren wie wanneer toegang had tot welke gegevens en waarom en
de invoering van een verwijzingsrepertorium in het geval van een automati
sche mededeling van de wijzigingen aan de gegevens.
1°
2°
3°

Het protocol wordt gesloten door de betreffende verwerkingsverantwoordelij
ken na advies van de functionaris voor gegevensbescherming van alle betrokken
instanties en wordt vervolgens onmiddellijk bekendgemaakt op de website van alle
betrokken instanties.
Voorafgaand aan het sluiten van een protocol kan op verzoek van een betrokken
partij het advies van de Vlaamse toezichtcommissie, vermeld in artikel 10 of 10/1,
worden ingewonnen. De Vlaamse toezichtcommissie brengt haar advies uit binnen
een termijn van dertig dagen nadat alle daartoe noodzakelijke gegevens aan de
Vlaamse toezichtcommissie zijn medegedeeld. In speciaal gemotiveerde dringende
gevallen kan de termijn worden teruggebracht tot vijftien dagen. De adviezen van
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de Vlaamse toezichtcommissie zijn schriftelijk en met redenen omkleed. Ze worden
aan de betreffende instantie meegedeeld en op de website van de Vlaamse toe
zichtcommissie bekendgemaakt.
§2. De mededeling van persoonsgegevens, vermeld in paragraaf 1, vereist geen
protocol indien het informatieveiligheidscomité, opgericht met toepassing van arti
kel 2 van de wet tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en tot wijziging
van diverse wetten betreffende de uitvoering van 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 richt
lijn 95/46/EG, bevoegd is om met betrekking tot die mededeling een beraadslaging
te verlenen.
§3. Over de mededeling van persoonsgegevens binnen een instantie beslist de
verwerkingsverantwoordelijke van die instantie zelf na voorafgaand advies van de
functionaris voor gegevensbescherming van de betreffende instantie. De functio
naris voor gegevensbescherming adviseert de verwerkingsverantwoordelijke welke
soorten persoonsgegevens voor welke specifieke doeleinden kunnen worden mee
gedeeld tussen entiteiten binnen de betreffende instantie en op welke manier die
mededeling gebeurt. Daartoe onderzoekt de functionaris voor gegevensbescher
ming of de gegevens toereikend en ter zake dienend zijn, alsook beperkt tot wat
noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden meegedeeld. In het geval
de functionaris voor gegevensbescherming oordeelt dat de mededeling, gelet op
onder meer de aard, de omvang, de context en de doeleinden van de mededeling,
waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke
personen wiens gegevens zouden worden meegedeeld, kan voorafgaand aan de
mededeling het advies bij de Vlaamse toezichtcommissie, vermeld in artikel 10/1,
worden ingewonnen.”.”.
VERANTWOORDING
Dit artikel omschrijft onder welke voorwaarden er gegevens kunnen worden meegedeeld door instanties, zowel aan andere instanties als aan externe overheden. Het principe is dat tussen de betrokken
verwerkingsverantwoordelijken een protocol wordt gesloten waarin een aantal zaken worden vastgelegd
zodat duidelijk wordt dat aan de principes van de AVG wordt voldaan, zoals finaliteit, proportionaliteit,
de rechtsbasis voor de verwerkingen, de veiligheidsmaatregelen, de periodiciteit, de duurtijd en andere
concrete technische modaliteiten over de concrete gegevensuitwisselingen. Bij de beschrijving van de
beveiligingsmaatregelen wordt opgenomen op welke verwerker(s) de verwerkingsverantwoordelijke die
de bestemmeling van de gegevens is, een beroep doet, en er in voorkomend geval met de verwerker
een overeenkomst als vermeld in artikel 28, lid 4, van de AVG, is opgesteld. Er moeten immers voor
de mededelende instantie voldoende garanties zijn dat de gegevens door de ontvangende instantie en
in voorkomend geval zijn verwerker, veilig worden verwerkt overeenkomstig de AVG. Bovendien dient
de formulering van deze maatregelen functioneel te zijn teneinde te vermijden dat gevoelige details
worden onthuld over de technische veiligheidsmaatregelen en dat de betrokkenen worden blootgesteld
aan veiligheidsaanvallen.
Voorafgaand aan het sluiten van het protocol vragen de betrokken verwerkingsverantwoordelijken het
advies van hun respectieve functionaris voor gegevensbescherming over het ontwerp van protocol.
Zoals ook nu reeds is bepaald in artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de veiligheidsconsulenten, en conform de AVG, wordt, in het geval er wordt afgeweken van het advies van
een functionaris voor gegevensbescherming, de beslissing tot afwijking schriftelijk en op gemotiveerde
wijze aan de betreffende functionaris voor gegevensbescherming meegedeeld. Iedere betrokken partij bij het protocol kan ook voorafgaand het advies van de Vlaamse toezichtcommissie inwinnen. Dat
advies is niet bindend, wel gezaghebbend. In afwachting van de bekendmaking van de samenstelling
van de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, vermeld in artikel 10/1,
zal de Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, vermeld in
artikel 10, advies kunnen geven.
Van dat principe wordt afgeweken in het geval het informatieveiligheidscomité dat wordt opgericht met
toepassing van de wet tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en tot wijziging van diverse
wetten betreffende de uitvoering van verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de
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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, bevoegd is om over die mededeling een beraadslaging te verlenen.
Naast de interbestuurlijke uitwisselingen zijn er ook de uitwisselingen binnen eenzelfde instantie. In de
Vlaamse context gaat het daarbij om de uitwisseling tussen twee diensten (bijvoorbeeld twee afdelingen) binnen een departement of binnen een agentschap.
De verwerkingsverantwoordelijke beslist in voornoemde gevallen over de gevraagde mededeling. Ook
dan moet er, net zoals bij het opstellen van een protocol, telkens rekening worden gehouden met een
aantal criteria. Dit zijn de criteria die elke verwerkingsverantwoordelijke moet toepassen bij het organiseren van de toegang tot de eigen persoonsgegevens. In die mate moeten deze criteria dan ook worden
beoordeeld door de verwerkingsverantwoordelijke zelf die daartoe een beroep doet op het advies van
de functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer (DPO)). Dit betekent concreet dat
zowel de oorspronkelijke verzameling als de verdere verwerking door een andere dienst deel uitmaken
van de taken van de instantie. Voor de dienst aan wie de gegevens worden meegedeeld, moeten de
gegevens noodzakelijk zijn voor haar taken. Ook hier mag de toegang (of uitwisseling) enkel betrekking
hebben op de persoonsgegevens die absoluut noodzakelijk zijn voor de verwerkingen in hoofde van de
ontvangende dienst. Ook dient de mededeling op een beveiligde manier te gebeuren die kan worden
aangetoond. Zo moet de interne toegang worden beveiligd, zodat van deze actie geen misbruik kan
worden gemaakt om toegang te krijgen tot gegevens waar men niet toe gerechtigd is. In die mate dient
gebruik te worden gemaakt van een gebruikers- en toegangsbeheer, aangevuld met een logging van
de toegangen (en raadplegingen of uitwisselingen). Indien de functionaris voor gegevensbescherming
oordeelt dat de verwerking, gelet op onder meer de aard, de omvang, de context en de doeleinden
van de mededeling, waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke
personen wiens gegevens zouden worden meegedeeld, kan voorafgaand aan de mededeling het advies
van de Vlaamse toezichtcommissie worden ingewonnen.
Bij het verlenen van adviezen houdt de Vlaamse toezichtcommissie telkens rekening met de stand van
de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van
personen.


AMENDEMENT Nr. 4
voorgesteld door Nadia Sminate, Koen Van den Heuvel,
Marnic De Meulemeester, Bert Maertens, Ward Kennes en Sofie Joosen
Artikel 14/1 (nieuw)
Aan hoofdstuk 2, afdeling 1, onderafdeling 7, een artikel 14/1 toevoegen,
dat luidt als volgt:
“Art. 14/1. In hoofdstuk 3 van hetzelfde decreet wordt het opschrift van afdeling 2
vervangen door wat volgt:
“Afdeling 2. De Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoons
gegevens”.”.
VERANTWOORDING
In afdeling 2 wordt de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens opgericht.
Dit is een wijziging van de benaming van de commissie conform de AVG, aangezien de opdracht van de
toezichtcommissie niet beperkt is tot het elektronisch gegevensverkeer. Vandaar dat het opschrift van
de afdeling in die zin wordt aangepast.
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AMENDEMENT Nr. 5

voorgesteld door Nadia Sminate, Koen Van den Heuvel,
Marnic De Meulemeester, Bert Maertens, Ward Kennes en Sofie Joosen
Artikel 14/2 (nieuw)
Aan hoofdstuk 2, afdeling 1, onderafdeling 7, een artikel 14/2 toevoegen,
dat luidt als volgt:
“Art. 14/2. In artikel 10 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 24 juli
2009 en 8 januari 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 1 wordt het woord “zes” telkens vervangen door het woord “drie”;
2° aan het eerste lid van paragraaf 1 wordt de volgende zin toegevoegd:
“Die drie leden zijn respectievelijk een jurist, een informaticus en een persoon
die beroepservaring kan voorleggen in het beheer van persoonsgegevens.”;
3° paragraaf 2 wordt opgeheven.”.
VERANTWOORDING
In afwachting van de bekendmaking van de samenstelling van de nieuwe Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens in het Belgisch Staatsblad, blijft de huidige Vlaamse
toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (VTC) bevoegd om over de
machtigingsaanvragen overeenkomstig artikel 8 zoals het gold voor de aanpassing, te beraadslagen.
Aangezien de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL) ingevolge de wet
van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit wordt opgeheven, moet
de samenstelling van de Vlaamse toezichtcommissie worden aangepast opdat de VTC nog rechtsgeldig
kan beraadslagen. De Vlaamse toezichtcommissie kan aldus niet meer bestaan uit leden die ook lid zijn
van de CBPL zodra het mandaat van de leden van de CBPL is beëindigd overeenkomstig artikel 114 van
de wet van 3 december 2017. De Vlaamse toezichtcommissie zal vanaf dan voortaan nog uit drie leden
bestaan.


AMENDEMENT Nr. 6
voorgesteld door Nadia Sminate, Koen Van den Heuvel,
Marnic De Meulemeester, Bert Maertens, Ward Kennes en Sofie Joosen
Artikel 14/3 (nieuw)
Aan hoofdstuk 2, afdeling 1, onderafdeling 7, een artikel 14/3 toevoegen,
dat luidt als volgt:
“Art. 14/3. In hetzelfde decreet wordt een artikel 10/1 ingevoegd, dat luidt als
volgt:
“Art. 10/1. §1. Er wordt een Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van
persoonsgegevens opgericht. De Vlaamse toezichtcommissie is een autonome
dienst met rechtspersoonlijkheid en is als toezichthoudende autoriteit voor de ver
werking van persoonsgegevens verantwoordelijk voor het toezicht op de toepas
sing van de algemene verordening gegevensbescherming door de instanties.
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De Vlaamse toezichtcommissie is wat betreft haar organisatie, juridische struc
tuur en besluitvorming autonoom en functioneel onafhankelijk van de instanties op
wiens gegevensverwerkingsprocessen ze toezicht houdt.
De Vlaamse toezichtcommissie is de rechtsopvolger van de Vlaamse toezicht
commissie, opgericht bij artikel 10 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende
het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer.
Alle officiële akten, officiële aankondigingen of andere officiële stukken die van
de Vlaamse toezichtcommissie uitgaan, vermelden de benaming van de dienst,
met onmiddellijk daarvoor of daarna, leesbaar en voluit geschreven, de woorden
‘autonome dienst met rechtspersoonlijkheid’.
§2. De Vlaamse toezichtcommissie bestaat uit drie leden en drie plaatsvervan
gende leden.
De Vlaamse toezichtcommissie verzoekt de Gegevensbeschermingsautoriteit,
vermeld in artikel 3 van de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de
Gegevensbeschermingsautoriteit, een lid af te vaardigen om iedere beraadslaging
van de Vlaamse toezichtcommissie als waarnemer bij te wonen.
§3. De leden van de Vlaamse toezichtcommissie alsook een plaatsvervanger voor
elk van hen worden na een openbare oproep tot kandidaatstelling en op basis van
een vergelijkende selectie aangesteld door de Vlaamse Regering voor een mandaat
van zes jaar.
De openbare oproep tot kandidaatstelling vermeldt het aantal vacante plaatsen,
de aanstellingsvoorwaarden en de nadere regels inzake de indiening van de kan
didaatstelling.
§4. De leden van de Vlaamse toezichtcommissie worden aangesteld op grond van
hun kwalificaties, ervaring en vaardigheden op het gebied van zowel juridische als
technologische expertise inzake de verwerking en bescherming van persoonsge
gevens.
De Vlaamse Regering duidt onder de leden een voorzitter aan.
§5. Om lid te kunnen worden en het te kunnen blijven, moet de kandidaat aan de
volgende voorwaarden voldoen:
1° burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte;
2° de burgerlijke en politieke rechten genieten;
3° geen lid zijn van het Europees Parlement, de Senaat, de Kamer van
Volksvertegenwoordigers, het Vlaams Parlement of een ander gemeenschapsof gewestparlement, de provincieraad, de districtsraad, de gemeenteraad en de
raad voor maatschappelijk welzijn;
4° geen lid van de Federale Regering en een gewest- of gemeenschapsregering,
gewestelijk staatssecretaris, provinciegouverneur, adjunct-gouverneur, vicegouverneur, lid van de deputatie, het disctrictscollege, districtsburgemeester,
burgemeester of schepen zijn en geen lid zijn van een bestendige deputatie of
een college van burgemeester en schepenen;
5° niet onder het hiërarchische gezag staan van de personen die een mandaat of
functie als vermeld in punt 3° en 4°, uitoefenen;
6° alle waarborgen bieden met het oog op de onafhankelijke uitoefening van zijn
opdracht;
7° houder zijn van een diploma dat toegang verleent tot een ambt van niveau A bij
de diensten van de Vlaamse Regering of gelijkaardig door ervaring;
8° ten minste vijf jaar nuttige beroepservaring hebben op juridisch, administratief
of informaticatechnisch gebied;
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9° tijdens de duur van zijn mandaat overeenkomstig artikel 52, lid 3, van de alge
mene verordening gegevensbescherming, geen handelingen verrichten die
onverenigbaar zijn met zijn taken.”.”.
VERANTWOORDING
Via artikel 10/1 van het E-govdecreet wordt de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van
persoonsgegevens opgericht. De Vlaamse toezichtcommissie is een autonome dienst met rechtspersoonlijkheid en is verantwoordelijk voor het toezicht op de toepassing van de AVG door de instanties. De
Vlaamse toezichtcommissie wordt aldus de toezichthoudende autoriteit conform de AVG. De bevoegdheid van de Vlaamse toezichtcommissie strekt zich uit over de Vlaamse publieke (of openbare) sector.
Aangezien door voorliggend artikel de Vlaamse toezichtcommissie een eigen rechtspersoonlijkheid
krijgt, staat vast dat dit op zichzelf betekent dat de Vlaamse toezichtcommissie zelfstandig kan beslissen om in rechte op te treden tegen de instanties binnen de Vlaamse publieke sector, bijvoorbeeld om
voor de rechtbank een instantie te horen veroordelen tot het stopzetten van een schending, onder verbeurte van een dwangsom, en ook zichzelf kan verweren indien een beroep in rechte wordt ingesteld
tegen de Vlaamse toezichtcommissie.
Artikel 68, §1, van de AVG, geeft trouwens eveneens rechtspersoonlijkheid aan het Europees Comité voor
gegevensbescherming dat alle gegevensbeschermingsautoriteiten van de lidstaten omvat. Bovendien
is het hoofdzaak de onafhankelijkheid en de autonome werking van de Vlaamse toezichtcommissie te
garanderen overeenkomstig de AVG.
De Vlaamse toezichtcommissie is de rechtsopvolger van de Vlaamse toezichtcommissie (VTC) en zal de
lopende dossiers (voor zover geen machtigingsaanvragen) verder afhandelen.
Momenteel bestaat de Vlaamse toezichtcommissie uit zes leden en zes plaatsvervangende leden die
maandelijks bijeenkomen. Behalve de voorzitter die tevens voorzitter is van de CBPL, oefenen de leden
een andere beroepsactiviteit uit.
Met de oprichting van de Vlaamse toezichtcommissie wordt geopteerd voor drie leden. Samen moeten
zij duidelijke doelstellingen en prioriteiten stellen zodat de Vlaamse toezichtcommissie een volwaardig instrument wordt dat de gegevensbescherming verdedigt. Om de consistentie in de toepassing
van de regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens te verzekeren, vraagt de Vlaamse toezichtcommissie aan de Gegevensbeschermingsautoriteit
om bij iedere beraadslaging een lid als waarnemer af te vaardigen. Deze persoon heeft geen stemrecht, enkel een raadgevende stem. Zodoende wordt afstemming tussen de werkzaamheden van
de Vlaamse toezichtcommissie en de Gegevensbeschermingsautoriteit verzekerd. Het is aan de
Gegevensbeschermingsautoriteit om te beslissen wie het best in aanmerking komt om als waarnemer
de beraadslagingen van de Vlaamse toezichtcommissie bij te wonen.
De drie leden worden na een openbare oproep tot kandidaatstelling en op basis van een vergelijkende
selectie door de Vlaamse Regering aangesteld voor een termijn van zes jaar.
Het is essentieel dat de leden van de Vlaamse toezichtcommissie getuigen van zowel juridische als
technologische expertise inzake de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.
De Vlaamse Regering duidt onder de drie leden de voorzitter aan.
Artikel 54 van de AVG legt de lidstaten de verplichting op bij decreet te voorzien in de aanstellingsvoorwaarden en in de diverse plichten en verboden die verband houden met de taken van de leden van de
toezichthoudende autoriteit.
Paragraaf 5 bepaalt aan welke voorwaarden de kandidaten en de leden moeten voldoen. De in de punten 2°, 3°, 5° en 6° bedoelde elementen waren reeds aanwezig in artikel 10, §4, van het E-govdecreet
van 18 juli 2008.
Er is expliciet toegevoegd dat men geen lid mag zijn van de uitvoerende macht en evenmin onder het
gezag mag staan van de uitvoerende macht. De loyaliteit die wordt verwacht van een lid van bijvoorbeeld een kabinet of van een openbaar mandataris is immers onverenigbaar met artikel 52, lid 2, van
de AVG, waarin is gesteld dat de leden van de toezichthoudende autoriteit “vrij [blijven] van al dan niet
rechtstreekse externe invloed en […] instructies van wie dan ook [vragen noch aanvaarden]”.
Alle leden samen moeten de Vlaamse toezichtcommissie de mogelijkheid bieden deskundigheid op te
bouwen op alle gebieden die de gegevensbescherming beïnvloeden, zowel op juridisch, economisch,
ethisch als technologisch vlak.
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De leden van de Vlaamse toezichtcommissie moeten houder zijn van een diploma dat toegang verleent
tot een ambt van niveau A bij de diensten van de Vlaamse Regering of gelijkaardig door ervaring en
ten minste vijf jaar nuttige beroepservaring hebben op juridisch, administratief of informaticatechnisch
gebied, een combinatie van ervaring op meerdere van voornoemde gebieden is aangewezen.
Tijdens de duur van zijn mandaat mag het lid overeenkomstig artikel 52, lid 3, van de AVG, geen
handelingen verrichten die onverenigbaar zijn met zijn taken en geen andere al dan niet bezoldigde
beroepswerkzaamheden uitoefenen die niet verenigbaar zijn met zijn mandaat.


AMENDEMENT Nr. 7
voorgesteld door Nadia Sminate, Koen Van den Heuvel,
Marnic De Meulemeester, Bert Maertens, Ward Kennes en Sofie Joosen
Artikel 14/4 (nieuw)
Aan hoofdstuk 2, afdeling 1, onderafdeling 7, een artikel 14/4 toevoegen,
dat luidt als volgt:
“Art. 14/4. In hetzelfde decreet wordt een artikel 10/2 ingevoegd, dat luidt als
volgt:
“Art. 10/2. §1. De leden van de Vlaamse toezichtcommissie kunnen maximaal
twee, al dan niet aaneensluitende, mandaten uitoefenen. De mandaten worden
niet van rechtswege verlengd. De Vlaamse Regering start ten laatste zes maanden
voor het verstrijken van de mandaten de aanstellingsprocedure.
Als het mandaat van een lid een einde neemt voor de vastgestelde datum, start
de Vlaamse Regering zo spoedig mogelijk de selectieprocedure met het oog op
de aanstelling van een nieuw lid. Het nieuwe lid voleindigt het mandaat van zijn
voorganger.
§2. Binnen de perken van haar bevoegdheid is de Vlaamse toezichtcommissie vol
ledig onafhankelijk en neutraal en kan de Vlaamse toezichtcommissie, noch haar
leden, noch haar personeelsleden, instructies of bevelen van het Vlaams Parlement
of van een andere publieke of particuliere entiteit noch op directe noch op indirecte
wijze vragen of ontvangen, zoals bepaald in artikel 52, lid 2, van de algemene ver
ordening gegevensbescherming. De Vlaamse toezichtcommissie oefent haar taken
en bevoegdheden op onpartijdige, objectieve en transparante wijze uit.
Het mandaat van de leden van de Vlaamse toezichtcommissie kan niet worden
beëindigd wegens meningen of daden, gesteld in de normale uitoefeningen van
zijn ambt.
§3. Het mandaat van het lid van de Vlaamse toezichtcommissie eindigt van rechts
wege wanneer hij definitief arbeidsongeschikt wordt verklaard.
De Vlaamse Regering beëindigt het mandaat van het lid van de Vlaamse toe
zichtcommissie:
1° op verzoek van het lid;
2° wanneer het lid niet langer aan de voorwaarden, vermeld in artikel 7, voldoet.
De Vlaamse Regering kan het mandaat van het lid van de Vlaamse toezichtcom
missie beëindigen:
1° wanneer het lid de leeftijd van 67 jaar bereikt;
2° indien het lid op ernstige wijze is tekortgeschoten in de uitoefening van zijn
taak.
V l a a m s Par l e m e nt
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§4. Vooraleer een beslissing te nemen over de beëindiging van het mandaat, ver
meld in paragraaf 3, derde lid, 2°, wordt de betrokkene gehoord over de aange
voerde redenen.
Voorafgaandelijk aan de hoorzitting stelt de Vlaamse Regering een dossier
samen dat alle stukken bevat die betrekking hebben op de aangevoerde redenen.
Ten minste vijf dagen voor de hoorzitting wordt de betrokkene opgeroepen bij
aangetekende zending met ten minste opgave van:
1° de aangevoerde ernstige redenen;
2° het feit dat de opheffing van het mandaat wordt overwogen;
3° plaats, dag en uur van de hoorzitting;
4° het recht van de betrokkene zich te laten bijstaan door een persoon naar keuze;
5° de plaats waar en de termijn waarbinnen het dossier kan worden ingezien;
6° het recht om getuigen te doen oproepen.
Vanaf de oproeping tot en met de dag voor de hoorzitting kunnen de betrokkene
en de persoon die hem bijstaat het dossier inzien.
Van de hoorzitting wordt een verslag opgesteld.
§5. Het is de leden verboden aanwezig te zijn bij een beraadslaging of besluit over
dossiers waarbij zij een persoonlijk of rechtstreeks belang hebben.
Alvorens hun mandaat aan te vatten, vullen zij een verklaring in dat er geen
belangenconflicten zijn en ondertekenen zij deze. Die verklaring wordt tijdens de
duur van hun mandaat bij het secretariaat van de Vlaamse toezichtcommissie
bewaard.
§6. Behoudens wettelijke uitzonderingen zijn de leden en de personeelsleden van
de Vlaamse toezichtcommissie tijdens en na de uitoefening van hun respectieve
mandaat, statuut en overeenkomst verplicht het vertrouwelijke karakter te bewa
ren van de feiten, handelingen of inlichtingen waarvan zij uit hoofde van hun func
tie kennis hebben gehad.
§7. De Vlaamse toezichtcommissie kan protocollen inzake de vertrouwelijkheids
plicht sluiten met derde instanties teneinde de uitwisseling van gegevens nood
zakelijk voor de uitoefening van haar taken en bevoegdheden te waarborgen.”.”.
VERANTWOORDING
Dit artikel regelt nader het mandaat van de leden, het statuut en de positie van de Vlaamse toezichtcommissie.
Het mandaat van de leden van de Vlaamse toezichtcommissie is, al dan niet aaneensluitend, eenmaal
hernieuwbaar voor eenzelfde termijn van zes jaar.
Om de Vlaamse toezichtcommissie de mogelijkheid te bieden het hoofd te bieden aan de gevarieerde
en voortdurend evoluerende uitdagingen van de digitale samenleving, kiest de decreetgever ervoor de
duur en de hernieuwing van het mandaat van de leden van de Vlaamse toezichtcommissie te beperken.
De leden worden benoemd voor een eenmaal hernieuwbare termijn van zes jaar. De termijn van twaalf
jaar is een maximale termijn ad personam.
In de termijn van zes jaar is voorzien om de prioriteiten uit te voeren die de Vlaamse toezichtcommissie
heeft vastgelegd. De verlenging voor een nieuwe termijn van zes jaar moet worden overwogen in het
geval een continuïteit van de persoonlijke actie van het lid van aard is om de Vlaamse toezichtcommissie in staat te stellen de bij aanvang vastgestelde doelstellingen en prioriteiten te overschrijden. De rol
van een lid bestaat erin om ideeën en kennis aan te brengen, die in combinatie met die van de andere
leden, de Vlaamse toezichtcommissie in staat stelt de uitdagingen van een constant veranderende
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materie aan te gaan. Een periode van twaalf jaar is voldoende om de doelstellingen verbonden aan de
materie te vervullen. Het waarnemen van hetzelfde mandaat gedurende achttien jaar zou schadelijk
kunnen zijn voor de Vlaamse toezichtcommissie die onafhankelijk en proactief moet zijn en moet sporen met de ontwikkelingen van de materie, met dien verstande dat deze niet in de Vlaamse toezicht
commissie zelf, maar wel op het terrein gebeuren.
De mandaten worden niet van rechtswege verlengd. De Vlaamse Regering start ten laatste zes maanden voor het verstrijken van de mandaten de selectieprocedure.
De paragrafen 3 en 4 bepalen nader onder welke modaliteiten het mandaat wordt beëindigd. Het
mandaat van het lid van de Vlaamse toezichtcommissie eindigt van rechtswege wanneer hij definitief
arbeidsongeschikt wordt verklaard.
De Vlaamse Regering beëindigt het mandaat van het lid van de Vlaamse toezichtcommissie op verzoek
van het lid of wanneer het lid niet langer aan de voorwaarden voldoet.
De Vlaamse Regering kan het mandaat van het lid van de Vlaamse toezichtcommissie beëindigen wanneer het lid de leeftijd van 67 jaar bereikt of indien het lid op ernstige wijze is tekortgeschoten in de
uitoefening van zijn taak mits het betrokken lid te hebben gehoord, overeenkomstig paragraaf 4, waarbij het betrokken lid kennis kan nemen van het dossier en aan de Vlaamse Regering zijn elementen van
verdediging kan voorstellen.
De leden van de Vlaamse toezichtcommissie mogen niet beraadslagen over dossiers waarbij ze een
belang hebben. De leden en de personeelsleden moeten tijdens en na de uitoefening van hun respectieve mandaat en overeenkomst het vertrouwelijke karakter bewaren van de informatie waarvan zij uit
hoofde van hun functie kennis hebben gehad. In artikel 54, lid 2, van de AVG, is het volgende gesteld:
“Ten aanzien van de vertrouwelijke informatie die hun bij de uitvoering van hun taken of de uitoefening
van hun bevoegdheden ter kennis is gekomen, geldt voor het lid of de leden en de personeelsleden van
elke toezichtcommissie zowel tijdens hun ambtstermijn als daarna het beroepsgeheim, zulks overeenkomstig Unierecht of lidstatelijk recht. Tijdens hun ambtstermijn geldt het beroepsgeheim met name
voor meldingen van inbreuken op deze verordening door natuurlijke personen.”. Paragraaf 6 voorziet
in de vertrouwelijkheidsplicht voor de leden en personeelsleden van de Vlaamse toezichtcommissie.
Paragraaf 7 bepaalt tevens dat de Vlaamse toezichtcommissie protocollen inzake de vertrouwelijkheidsplicht kan sluiten met derde instanties teneinde de uitwisseling van gegevens, noodzakelijk voor de
uitoefening van haar taken en bevoegdheden, te waarborgen.


AMENDEMENT Nr. 8
voorgesteld door Nadia Sminate, Koen Van den Heuvel,
Marnic De Meulemeester, Bert Maertens, Ward Kennes en Sofie Joosen
Artikel 14/5 (nieuw)
Aan hoofdstuk 2, afdeling 1, onderafdeling 7, een artikel 14/5 toevoegen,
dat luidt als volgt:
“Art. 14/5. In hetzelfde decreet wordt een artikel 10/3 ingevoegd, dat luidt als
volgt:
“Art. 10/3. §1. De voorzitter van de Vlaamse toezichtcommissie geeft leiding aan
de werkzaamheden van de Vlaamse toezichtcommissie.
De Vlaamse toezichtcommissie stelt een huishoudelijk reglement vast dat in
ieder geval nadere regels over het financiële beheer en de administratieve orga
nisatie alsmede over werkwijzen en procedures met het oog op een goede en
zorgvuldige uitoefening van de verschillende taken en bevoegdheden, vermeld in
artikel 57 en 58 van de algemene verordening gegevensbescherming.
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Het huishoudelijk reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse
Regering en na goedkeuring bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en op de
website van de Vlaamse toezichtcommissie.
§2. De Vlaamse toezichtcommissie beschikt over personeel dat ter beschikking
wordt gesteld door de diensten van de Vlaamse Regering die bevoegd zijn voor het
elektronische bestuurlijke gegevensverkeer. De door de voornoemde diensten aan
de Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensver
keer, vermeld in artikel 10, ter beschikking gestelde statutaire en contractuele per
soneelsleden worden op de datum van de opheffing van de Vlaamse toezichtcom
missie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer overgedragen naar de
Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens minstens
met behoud van hun hoedanigheid en rechten, hun anciënniteit, hun loon, vergoe
dingen en toelagen en andere voordelen die hen overeenkomstig de regelgeving of
arbeidsovereenkomst werden verleend.
§3. De personeelsleden van de Vlaamse toezichtcommissie staan onder de leiding
en het gezag van de voorzitter van de Vlaamse toezichtcommissie.
§4. De personeelsleden van de Vlaamse toezichtcommissie zijn onderworpen aan
de rechtspositieregeling die van toepassing is op de personeelsleden van de dien
sten van de Vlaamse Regering.
§5. De plaatsvervangende voorzitter en de vaste of plaatsvervangende leden heb
ben recht op presentiegeld voor een bedrag van 294,55 euro (indexcijfer 1,67374).
Dat bedrag is gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptie
prijzen. De voorzitter heeft recht op anderhalve maal het presentiegeld. Alle leden
hebben recht op de vergoedingen voor reis- en verblijfskosten overeenkomstig de
bepalingen die van toepassing zijn op het personeel van de ministeries.
§6. De Vlaamse toezichtcommissie is onderworpen aan de bepalingen zoals opge
nomen in titel 3, met uitzondering van artikel 48 en 49, titel 4 en 6, van het decreet
van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toeken
ning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door
het Rekenhof.
De Vlaamse toezichtcommissie voegt bij haar jaarlijks begrotingsvoorstel een
werkplan.
§7. Overeenkomstig artikel 59 van de algemene verordening gegevensbescherming
wordt door de Vlaamse toezichtcommissie een activiteitenverslag opgesteld en
bezorgd aan de Vlaamse Regering, de Europese Commissie, het Europees Comité
voor gegevensbescherming en de federale Gegevensbeschermingsautoriteit.
Het verslag wordt bekendgemaakt op de website van de Vlaamse toezichtcom
missie.
§8. De voorzitter van de Vlaamse toezichtcommissie of in voorkomend geval een
van de andere leden van de Vlaamse toezichtcommissie kan al dan niet op eigen
verzoek te allen tijde door de Vlaamse Regering worden gehoord.”.”.
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VERANTWOORDING
Dit artikel bepaalt nader de organisatie en werking van de Vlaamse toezichtcommissie.
Zoals reeds het geval was bij de Vlaamse toezichtcommissie zal ook de voorzitter van de Vlaamse toezichtcommissie leiding geven aan de werkzaamheden van de Vlaamse toezichtcommissie.
Belangrijk is dat de Vlaamse toezichtcommissie een huishoudelijk reglement opstelt met nadere regels
over het financiële beheer en de administratieve organisatie alsmede over werkwijzen en procedures
met het oog op een goede en zorgvuldige uitoefening van de verschillende taken en bevoegdheden,
vermeld in artikel 57 en 58 van de AVG. De Vlaamse toezichtcommissie dient zich zo te organiseren
dat het lid van de Vlaamse toezichtcommissie of het personeelslid dat in een concreet dossier reeds
een toezichthoudende of adviserende rol heeft vervuld, niet de sanctionerende taak in dat dossier kan
uitvoeren. Het huishoudelijk reglement wordt bekrachtigd door de Vlaamse Regering en vervolgens
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en bekendgemaakt op de website van de Vlaamse toezichtcommissie.
Het personeel wordt ter beschikking gesteld door de diensten van de Vlaamse Regering die bevoegd zijn
voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, zoals ook reeds was bepaald in het E-govdecreet,
en valt onder de rechtspositieregeling die van toepassing is op de personeelsleden van de diensten van
de Vlaamse Regering. De door de voornoemde diensten van de Vlaamse Regering aan de Vlaamse toezichtcommissie ter beschikking gestelde personeelsleden worden op de datum van de opheffing van de
Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer overgedragen naar de
Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens minstens met behoud van hun
hoedanigheid en rechten, hun anciënniteit, hun loon, vergoedingen en toelagen en andere voordelen
die hen overeenkomstig de regelgeving of arbeidsovereenkomst verleend werden. Er wordt geopteerd
voor de overdracht van het personeel om de continuïteit te garanderen en de bestaande expertise en
ervaring van de huidige personeelsleden te behouden.
Zoals reeds in het E-govdecreet bij de Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke
gegevensverkeer was voorzien, staan de personeelseden onder de leiding en het gezag van de voorzitter van de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens.
De personeelsleden van de Vlaamse toezichtcommissie zijn onderworpen aan de rechtspositieregeling
die van toepassing is op de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse Regering
Paragraaf 5 voorziet dat de plaatsvervangende voorzitter en de vaste of plaatsvervangende leden recht
hebben op presentiegeld. De voorzitter heeft recht op anderhalve maal het presentiegeld. Alle leden
hebben recht op de vergoedingen voor reis- en verblijfskosten overeenkomstig de bepalingen die van
toepassing zijn op het personeel van de ministeries.
Paragraaf 6 bepaalt dat de Vlaamse toezichtcommissie jaarlijks bij haar begrotingsvoorstel een werkplan indient. De Vlaamse toezichtcommissie is onderworpen aan de bepalingen zoals opgenomen in
titel 3, met uitzondering van artikel 48 en 49, titel 4 en 6, van het Rekendecreet van 8 juli 2011.
Overeenkomstig artikel 59 van de AVG wordt ingevolge artikel 21 door de Vlaamse toezichtcommissie
een activiteitenverslag opgesteld en bezorgd aan de Vlaamse Regering, de Europese Commissie, het
Europees Comité voor gegevensbescherming en de federale Gegevensbeschermingsautoriteit. Het verslag wordt bekendgemaakt via de website van de Vlaamse toezichtcommissie.
Paragraaf 8 bepaalt dat de voorzitter van de Vlaamse toezichtcommissie of in voorkomend geval een
van de andere leden van de Vlaamse toezichtcommissie al dan niet op eigen verzoek te allen tijde door
de Vlaamse Regering kan worden gehoord.
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AMENDEMENT Nr. 9
voorgesteld door Nadia Sminate, Koen Van den Heuvel,
Marnic De Meulemeester, Bert Maertens, Ward Kennes en Sofie Joosen
Artikel 14/6 (nieuw)
Aan hoofdstuk 2, afdeling 1, onderafdeling 7, een artikel 14/6 toevoegen,
dat luidt als volgt:
“Art. 14/6. In hetzelfde decreet wordt een artikel 10/4 ingevoegd, dat luidt als
volgt:
“Art. 10/4. §1. De Vlaamse toezichtcommissie verstrekt, hetzij uit eigen beweging,
hetzij op verzoek van het Vlaams Parlement of de Vlaamse Regering, adviezen
omtrent elke aangelegenheid met betrekking tot de verwerkingen van persoons
gegevens.
De Vlaamse toezichtcommissie brengt haar advies uit binnen een termijn van
dertig dagen nadat alle daartoe noodzakelijke gegevens aan de Vlaamse toezicht
commissie zijn medegedeeld. In speciaal gemotiveerde dringende gevallen kan de
termijn worden teruggebracht tot vijftien dagen.
De adviezen van de Vlaamse toezichtcommissie zijn schriftelijk en met redenen
omkleed. Ze worden aan de betreffende instantie meegedeeld.
§2. De adviezen en de aanbevelingen omtrent aangelegenheden met betrekking
tot de verwerkingen van persoonsgegevens worden op de website van de Vlaamse
toezichtcommissie bekendgemaakt. In haar adviezen en aanbevelingen houdt de
Vlaamse toezichtcommissie rekening met de stand van de techniek, de uitvoe
ringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoel
einden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten
en vrijheden van personen.
§3. Overeenkomstig artikel 35, lid 4, van de algemene verordening gegevensbe
scherming stelt de Vlaamse toezichtcommissie een lijst op van het soort verwer
kingen waarvoor een gegevensbeschermingseffectbeoordeling door de instanties
verplicht is, en maakt deze openbaar op haar website.”.”.
VERANTWOORDING
Dit artikel bepaalt nader de taken van de Vlaamse toezichtcommissie.
Paragraaf 1 geeft uitvoering aan artikel 36, lid 4, van de AVG. Dat artikel bepaalt dat de lidstaten de
toezichthoudende autoriteit raadplegen bij het opstellen van een voorstel voor een door een nationaal
parlement vast te stellen wetgevingsmaatregel, of een daarop gebaseerde regelgevingsmaatregel in
verband met verwerking. Overweging 96 van de AVG verduidelijkt dat de toezichthoudende autoriteit
dient te worden geraadpleegd tijdens de voorbereiding van een wetgevings- of regelgevingsmaatregel
houdende verwerking van persoonsgegevens, om ervoor te zorgen dat de voorgenomen verwerking
strookt met de AVG, en met name om de risico’s daarvan voor betrokkenen te beperken. Opdat de
opstellers van een wetgevings- of regelgevingsmaatregel die verband houdt met de verwerking van
persoonsgegevens door instanties zich bewust zijn van deze adviesverplichting, wordt die adviesverplichting in artikel 10/4, §1, opgenomen.
Advies nr. 61 267/2/AG van 15 juni 2017 van de Raad van State over het voorontwerp van wet tot
oprichting van de federale Gegevensbeschermingsautoriteit stelt omtrent artikel 22, §1, 1°, van het
voorontwerp (in de uiteindelijke wet artikel 23, §1, 1°) dat bepaalt dat het kenniscentrum adviezen
verstrekt over “elke” aangelegenheid met betrekking tot de verwerkingen van de persoonsgegevens,
het volgende: “Los van de kwestie van de raadpleging van de Gegevensbeschermingsautoriteit door
de gemeenschappen en de gewesten, kan die adviesbevoegdheid enkel betrekking hebben op de alge-
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mene regels inzake de bescherming van de persoonsgegevens, die tot de bevoegdheid van de federale
overheid behoren. Gelet op de voorgaande overwegingen over de specifieke en extra bevoegdheid die
de deelstaten ter zake kunnen uitoefenen, staat het alle bevoegdheidsniveaus ook vrij om over die
kwesties een samenwerkingsakkoord te sluiten op basis van artikel 92bis van de bijzondere wet van
8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.”.
Voornoemd advies geeft duidelijk aan dat de regio’s ook eigen volwaardige toezichthouders kunnen
oprichten om toezicht uit te oefenen op regelgeving die ze in hun eigen bevoegdheidsdomein uitvaardigen. Zoals ook in de memorie van toelichting bij het ontwerp van wet tot oprichting van de federale toezichthouder is vermeld: “in het geval dat het scenario waarin er volwaardige regionale toezichthouders
worden gecreëerd zich zou voltrekken, kan op dat moment mogelijks de oefening worden gemaakt hoe
de bevoegdheidsverdeling tussen de verschillende toezichthouders er concreet zal uitzien en kan deze
bevoegdheidsverdeling dan zijn weerslag vinden in bijvoorbeeld een samenwerkingsakkoord. Het voorliggende voorstel van decreet legt geen hypotheek op dit mogelijke toekomstige scenario.”. Aangezien
een volwaardige toezichthoudende autoriteit op Vlaams niveau wordt opgericht, zal het, zoals de Raad
van State reeds opmerkte, ten zeerste aangewezen zijn een samenwerkingsakkoord te sluiten.
De Vlaamse toezichtcommissie brengt haar advies uit binnen een termijn van dertig dagen nadat alle
daartoe noodzakelijke gegevens aan de Vlaamse toezichtcommissie zijn medegedeeld. In speciaal
gemotiveerde dringende gevallen kan de termijn worden teruggebracht tot vijftien dagen.
Alle adviezen en aanbevelingen omtrent aangelegenheden met betrekking tot de verwerkingen van
persoonsgegevens worden op de website van de Vlaamse toezichtcommissie bekendgemaakt.
In haar adviezen en aanbevelingen houdt de Vlaamse toezichtcommissie rekening met de stand van
de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van
personen.
De adviezen van de Vlaamse toezichtcommissie zijn schriftelijk en met redenen omkleed. Ze worden
aan de betrokken instantie meegedeeld.
Overeenkomstig artikel 35, lid 4, van de AVG, stelt de Vlaamse toezichtcommissie een lijst op van het
soort verwerkingen waarvoor een gegevensbeschermingseffectbeoordeling door de instanties verplicht
is, en maakt deze openbaar.


AMENDEMENT Nr. 10
voorgesteld door Nadia Sminate, Koen Van den Heuvel,
Marnic De Meulemeester, Bert Maertens, Ward Kennes en Sofie Joosen
Artikel 14/7 (nieuw)
Aan hoofdstuk 2, afdeling 1, onderafdeling 7, een artikel 14/7 toevoegen,
dat luidt als volgt:
“Art. 14/7. In hetzelfde decreet wordt een artikel 10/5 ingevoegd, dat luidt als
volgt:
“Art. 10/5. §1. Wanneer de betrokkene, vermeld in artikel 4, 1), van de algemene
verordening gegevensbescherming, in het kader van een onderzoek dat betrekking
heeft op hem of haar overeenkomstig de specifieke decretale bepalingen ter uit
voering van artikel 23, lid 1, e) en h), van de voormelde verordening, een verzoek
indient op basis van artikel 12 tot en met 22 van de voormelde verordening, ver
richt de Vlaamse toezichtcommissie de nodige verificaties en onderzoekt in het bij
zonder of correct met toepassing van de voormelde verordeningsbepaling is beslist
de verplichtingen en de rechten, vermeld in artikel 12 tot en met 22 van de voor
melde verordening, niet toe te passen bij de verwerking van persoonsgegevens.
De Vlaamse toezichtcommissie wendt zich daartoe tot de betreffende instantie,
en in het geval het dossier inmiddels door de instantie aan het Openbaar Ministerie

V l a a m s Par l e m e nt

16

1556 (2017-2018) – Nr. 2

of de onderzoeksrechter werd bezorgd, wendt de Vlaamse toezichtcommissie zich
eveneens tot het Openbaar Ministerie of de onderzoeksrechter om de nodige veri
ficaties te verrichten.
De Vlaamse toezichtcommissie deelt uitsluitend aan de betrokkene mee dat de
nodige verificaties zijn verricht. In voorkomend geval gelast de Vlaamse toezicht
commissie de betreffende instantie de verzoeken van de betrokkene tot uitoefening
van zijn rechten uit hoofde van de algemene verordening gegevensbescherming
in te willigen overeenkomstig artikel 58, lid 2, c), van de algemene verordening
gegevensbescherming.”.”.
VERANTWOORDING
Er worden in tal van Inspectiedecreten bepalingen opgenomen die het mogelijk maken dat tijdens een
lopend onderzoek door de betreffende inspectie-, toezicht- of auditdienst kan worden beslist de rechten
van de betrokkene (recht op informatie, inzage, verbetering enzovoort) onder bepaalde voorwaarden
niet toe te passen. Met het oog op de taken die hen worden toevertrouwd, is het immers niet altijd
mogelijk om de betrokkenen wiens gegevens worden verwerkt, onmiddellijk in kennis te stellen van het
feit dat hun gegevens verzameld zijn en verwerkt worden en hen bijgevolg de inlichtingen mee te delen
waarin door de AVG wordt voorzien. Zo is het niet aangewezen dat wanneer een inspecteur gegevens
verzamelt omtrent een persoon van wie vermoed wordt dat hij zich schuldig maakt aan een overtreding,
deze laatste hieromtrent wordt geïnformeerd. Indien de inspecteur hiertoe zou worden verplicht, zou
de betrokkene in de mogelijkheid worden gesteld zijn onwettige praktijken gedurende een bepaalde
periode te stoppen of bewijzen te doen verdwijnen, zodat een verdere controle geen zin meer zou
hebben. Diezelfde taken dreigen eveneens in het gedrang te komen wanneer aan de betrokkene het
recht wordt gegeven inzage te verkrijgen van de hem betreffende gegevens die worden verwerkt. Bij
uitbreiding kan ook de uitoefening van andere rechten deze toezicht-, inspectie- en audittaken in het
gedrang brengen.
Daarom wordt er in de Inspectiedecreten voor verwerkingen door Vlaamse toezicht-, inspectie- en
auditdiensten voorzien in een beperking van de reikwijdte van de rechten van de betrokkenen overeenkomstig artikel 23 van de AVG. Deze beperkingen die de vorm aannemen van voorwaardelijke en
gedeeltelijke uitzonderingen, zijn noodzakelijk om belangrijke doelstellingen van algemeen belang van
de Vlaamse overheid te waarborgen, zoals voorzien in artikel 23, lid 1, punt e), van de AVG, waarbij
de goede toepassing van de regelgeving en dienstverlening centraal staan, alsook om de taken op het
gebied van toezicht, inspectie of regelgeving van de Vlaamse overheid, zoals bepaald in artikel 23, lid 1,
punt h), van de AVG, te kunnen uitoefenen.
De inspectiedienst kan daarom, indien in deze mogelijkheid is voorzien in het betreffende Inspectiedecreet,
beslissen tot het niet-toepassen van de rechten tijdens een lopend onderzoek dat betrekking heeft op
een welbepaalde natuurlijke persoon voor zover dit noodzakelijk is of kan zijn voor het lopende onderzoek. In 36 decreten wordt momenteel in deze mogelijkheid voorzien via het voorliggende ontwerp van
decreet houdende de aanpassing van de decreten aan de AVG.
De beslissing om de rechten niet toe te passen, moet kunnen worden gerechtvaardigd ten aanzien
van de Vlaamse toezichtcommissie teneinde de rechtsbescherming van de betrokkene te waarborgen. Zodoende worden de rechten van de betrokkene niet uitgehold in de mate dat de betrokkene
de mogelijkheid heeft om, na het verstrijken van de termijn van een maand, een antwoord te krijgen
overeenkomstig artikel 12, lid 3, van de AVG, zich te richten tot de Vlaamse toezichtcommissie die de
inspectiedienst kan bevragen.
De AVG voorziet overigens in de mogelijkheid dat de Vlaamse toezichtcommissie de betreffende inspectiedienst gelast de verzoeken van de betrokkene tot uitoefening van zijn rechten uit hoofde van de
verordening in te willigen (zie artikel 58, lid 2, punt c), AVG). In die mate worden de rechten van de
betrokkene voldoende gewaarborgd en er wordt ook rekening gehouden met de specifieke belangen
waarom er van bepaalde rechten wordt afgeweken.
Dit artikel bepaalt aldus dat de Vlaamse toezichtcommissie de nodige verificaties verricht wanneer de
betrokkene een verzoek indient op basis van artikel 12 tot en met 22 van de voormelde verordening.
De verificatie bestaat er dan in het bijzonder in dat door de Vlaamse toezichtcommissie wordt nagegaan of de betrokken instantie de procedures correct heeft toegepast overeenkomstig de betreffende
inspectiebepalingen waarin is voorzien dat de betrokken inspectiedienst kan beslissen dat de betrokkene bepaalde rechten niet kan uitoefenen, en de beslissing tot afwijking dan ook voldoende heeft
gemotiveerd. In die mate is het aangewezen dat de Vlaamse toezichtcommissie enkel antwoordt dat de
nodige verificaties zijn verricht om het lopend onderzoek niet te schenden.
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In voorkomend geval kan de Vlaamse toezichtcommissie de inspectiedienst gelasten de verzoeken van
de betrokkene in te willigen overeenkomstig artikel 58, lid 2, c), van de AVG.
De verificaties gebeuren bij de betreffende inspectiedienst. In het geval het dossier door de inspectiedienst inmiddels aan het Openbaar Ministerie of de onderzoeksrechter is bezorgd, is de Vlaamse toezichtcommissie ook gemachtigd om zich tot het Openbaar Ministerie of de onderzoeksrechter te wenden
om de nodige verificaties te verrichten.
Aldus moeten in bijvoorbeeld de 36 decreten (en wetten waarvan de materie inmiddels is overgeheveld
naar de deelstaten) waarin via het ontwerp van decreet houdende de aanpassing van de decreten aan
de AVG is bepaald dat de bevoegde toezichtcommissie de nodige verificaties verricht of de betrokken
instantie de procedures correct heeft toegepast overeenkomstig de betreffende inspectiebepalingen,
worden gelezen als de Vlaamse toezichtcommissie die de enige bevoegde autoriteit is om die verificaties
uit te voeren.


AMENDEMENT Nr. 11
voorgesteld door Nadia Sminate, Koen Van den Heuvel,
Marnic De Meulemeester, Bert Maertens, Ward Kennes en Sofie Joosen
Artikel 14/8 (nieuw)
Aan hoofdstuk 2, afdeling 1, onderafdeling 7, een artikel 14/8 toevoegen,
dat luidt als volgt:
“Art. 14/8. In hetzelfde decreet wordt een artikel 10/6 ingevoegd, dat luidt als
volgt:
“Art. 10/6. §1. De Vlaamse toezichtcommissie kan een of meer van haar leden
belasten met de uitvoering van een onderzoek ter plaatse. Deze personen beschik
ken over de onderzoeksbevoegdheden, vermeld in artikel 58, lid 1, van de alge
mene verordening gegevensbescherming.
§2. De Vlaamse toezichtcommissie heeft, zonder voorafgaande aankondiging, bij
dag en bij nacht toegang tot de terreinen, constructies, gebouwen en lokalen,
daaronder begrepen alle uitrustingen, informatiedragers, informaticasystemen en
middelen voor gegevensverwerking.
Wanneer het betreden van deze locaties de kenmerken van een huiszoeking
draagt, mag het alleen worden uitgevoerd op voorwaarde dat de bewoner zijn
voorafgaande, schriftelijke toestemming heeft verleend of de politierechter daar
voor een machtiging heeft verstrekt.
Op vraag van de bewoner, toont de Vlaamse toezichtcommissie die wenst over
te gaan tot visitatie, onmiddellijk de daartoe verleende machtiging.
§3. De instanties zijn in ieder geval verplicht de Vlaamse toezichtcommissie te
ondersteunen bij de vervulling van haar opdrachten, informatie te verstrekken
en inzage in alle dossiers en informaticasystemen te verschaffen telkens als de
Vlaamse toezichtcommissie daarom vraagt.
§4. De Vlaamse toezichtcommissie heeft het recht:
1° de identiteit op te nemen en de te identificeren personen daartoe staande te
houden;
2° de voorlegging van identiteitsdocumenten te vorderen;
3° voor zover de identiteit niet kan worden vastgesteld overeenkomstig punt 1° of
2° de identiteit te achterhalen met andere middelen.
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De documenten worden onmiddellijk na de verificatie van de identiteit aan de
betrokkene teruggegeven.
§5. Bij de uitoefening van hun onderzoeksopdrachten tonen de leden van de
Vlaamse toezichtcommissie, belast met controle en inspectiebevoegdheden, hun
legitimatiekaart. De Vlaamse toezichtcommissie beslist over het model van legiti
matiekaart.
§6. Hij die weigert zijn medewerking te verlenen aan de uitoefening van de onder
zoeksbevoegdheden, vermeld in paragraaf 1 tot en met paragraaf 4, wordt gestraft
met een gevangenisstraf van zes maanden tot een jaar en met een geldboete van
zesentwintig euro tot twintigduizend euro of met een van die straffen alleen.”.”.
VERANTWOORDING
Dit artikel bepaalt de onderzoeksbevoegdheden van de Vlaamse toezichtcommissie.
De Vlaamse toezichtcommissie kan een of meer van haar leden belasten met de uitvoering van een
onderzoek ter plaatse. Deze personen beschikken over de onderzoeksbevoegdheden, vermeld in artikel 58, lid 1, van de AVG. In het bijzonder kunnen de daartoe aangewezen leden de overhandiging eisen
van elk document of elke informatie die voor hen bij het onderzoek van nut kan zijn, zoals de oorsprong
van de persoonsgegevens en de beveiligingsmaatregelen.
Ook hebben de leden van de Vlaamse toezichtcommissie, zonder voorafgaande aankondiging, bij dag
en bij nacht toegang tot de terreinen, constructies, gebouwen en lokalen, daaronder begrepen alle uitrustingen, informatiedragers, informaticasystemen en middelen voor gegevensverwerking waarvan ze
redelijkerwijze kunnen vermoeden dat er werkzaamheden worden verricht die in verband staan met de
verwerking van persoonsgegevens en de toepassing van de AVG.
Wanneer het betreden van deze locaties de kenmerken van een huiszoeking draagt, mag het alleen
worden uitgevoerd op voorwaarde dat de bewoner zijn voorafgaande, schriftelijke toestemming heeft
verleend of de politierechter daarvoor een machtiging heeft verstrekt. Uit het gebruik van het begrip
‘huiszoeking’, in combinatie met het ontbreken van verdere modaliteiten (behalve de vereiste machtiging door een politierechter), volgt dat de Huiszoekingswet van toepassing is. Dit betekent onder meer
dat een bewoond lokaal ook betreden mag worden nadat de bewoner vooraf zijn toestemming gegeven
heeft.
Voor het aanwijzen van de politierechter om machtiging te verlenen wordt een beroep gedaan op de
impliciete bevoegdheden. Het betreden van de bevoegdheid van de federale overheid is nodig om het
toezicht en de bestuurlijke opsporing in de aangelegenheden waarvoor Vlaanderen bevoegd is op een
doelmatige en effectieve manier te laten verlopen. Men kan de politierechter als het ware beschouwen
als de ‘natuurlijke’ rechter voor het verlenen van machtigingen tot visitatie bij de uitoefening van het
administratief toezicht of de administratieve opsporing.
Volgens algemeen aanvaarde rechtspraak strekt, in de context van de wettelijke regeling inzake huiszoekingen, het begrip woning zich uit tot de bedrijfsruimten waar activiteiten met een privaat karakter
plaatsvinden.
Ook kunnen de leden een kopie maken van alle gegevens waarvan zij overhandiging kunnen eisen. Zij
kunnen ook vragen aan de bezitter van de gegevens om hun kosteloos een kopie te laten bezorgen.
De Vlaamse toezichtcommissie vraagt bij voorkeur een elektronische kopie. De verkregen inlichtingen
moeten de Vlaamse toezichtcommissie in staat stellen om verdere acties te ondernemen, bijvoorbeeld
een aanbeveling te doen aan de verwerkingsverantwoordelijke. Op die manier beschikt de Vlaamse
toezichtcommissie ook over actiemiddelen om, in voorkomend geval, de verwerkingsverantwoordelijken ertoe aan te zetten haar aanbevelingen en opgelegde voorwaarden ook daadwerkelijk na te leven.
De instanties zijn overeenkomstig paragraaf 3 in ieder geval verplicht de Vlaamse toezichtcommissie te
ondersteunen bij de vervulling van haar opdrachten, informatie te verstrekken en inzage in alle dossiers
en informatieverwerkende systemen te verschaffen telkens als de Vlaamse toezichtcommissie daarom
vraagt.
Paragraaf 4 voorziet in de mogelijkheid tot identiteitscontrole. Dit is noodzakelijk opdat de Vlaamse
toezichtcommissie de personen tijdens een onderzoek correct kan identificeren.
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Wanneer de leden van de Vlaamse toezichtcommissie onderzoeksbevoegdheden uitoefenen, moeten zij
zich vooraf legitimeren. Bij de uitoefening van hun onderzoeksopdrachten tonen aldus de leden en de
personeelsleden van de Vlaamse toezichtcommissie, belast met controle en inspectiebevoegdheden,
hun legitimatiekaart. De Vlaamse toezichtcommissie beslist over het model van legitimatiekaart.
Hij die weigert zijn medewerking te verlenen aan de uitoefening van onderzoeksbevoegdheden, wordt
gestraft met een gevangenisstraf van zes maanden tot een jaar en met een geldboete van 26 euro tot
20.000 euro of met één van die straffen alleen. De decreetgever is immers bevoegd om de schending
van de normen die hij vaststelt, strafbaar te stellen en de overeenstemmende straffen te bepalen
(artikel 11, eerste lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen).
Paragraaf 6 legt de strafsancties vast voor de weigering om mee te werken aan het onderzoek.


AMENDEMENT Nr. 12
voorgesteld door Nadia Sminate, Koen Van den Heuvel,
Marnic De Meulemeester, Bert Maertens, Ward Kennes en Sofie Joosen
Artikel 14/9 (nieuw)
Aan hoofdstuk 2, afdeling 1, onderafdeling 7, een artikel 14/9 toevoegen,
dat luidt als volgt:
“Art. 14/9. In hetzelfde decreet wordt een artikel 10/7 ingevoegd, dat luidt als
volgt:
“Art. 10/7. §1. De Vlaamse toezichtcommissie neemt de corrigerende maatrege
len overeenkomstig artikel 58, lid 2, van de algemene verordening gegevensbe
scherming. Bij het overwegen van een corrigerende maatregel, houdt de Vlaamse
toezichtcommissie rekening met het informatieveiligheidsbeleid en met de stand
van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context
en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende
risico’s voor de rechten en vrijheden van personen.
Indien de Vlaamse toezichtcommissie van oordeel is dat er voldoende elemen
ten zijn om een van die corrigerende maatregelen op te leggen, brengt ze de
betreffende instantie daarvan op de hoogte en nodigt ze haar in voorkomend geval
uit om binnen een termijn van tien werkdagen schriftelijk haar recht van verdedi
ging uit te oefenen.
Indien de Vlaamse toezichtcommissie, na kennisname van het tijdig bezorgde
schriftelijk verweer, nog steeds van oordeel is dat de persoonlijke levenssfeer
wordt geschonden, legt ze de gepaste corrigerende maatregel op.
Een voorafgaande uitnodiging om het recht van verdediging uit te oefenen,
is niet vereist wanneer dat de voorgenomen maatregel ondoelmatig zou maken
of indien iedere verdere vertraging of ieder verder uitstel in ernstige mate de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer schendt.
§2. De Vlaamse toezichtcommissie kan geen administratieve geldboete overeen
komstig artikel 83, lid 1 en 2, van de algemene verordening gegevensbescherming
opleggen voor de inbreuken, vermeld in artikel 83, lid 4, 5 en 6, van de algemene
verordening gegevensbescherming.
§3. De Vlaamse toezichtcommissie is bevoegd inbreuken op de algemene verorde
ning gegevensbescherming ter kennis te brengen van de gerechtelijke autoriteiten
en, waar passend, daartegen een rechtsvordering in te stellen of anderszins in
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rechte op te treden teneinde de bepalingen van de algemene verordening gege
vensbescherming te doen naleven.
De Vlaamse toezichtcommissie wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door
de voorzitter en de andere leden, dan wel door een van hen.
De Vlaamse toezichtcommissie werkt samen met andere toezichtcommissies en
de Europese Commissie overeenkomstig hoofdstuk VII van de algemene verorde
ning gegevensbescherming.
§4. De Vlaamse toezichtcommissie organiseert een klachtenprocedure overeen
komstig de voorschriften van artikel 57, lid 1, f), en artikel 57, lid 2, van de
algemene verordening gegevensbescherming. De Vlaamse toezichtcommissie
bepaalt bij huishoudelijk reglement de nadere voorwaarden van deze klachten
procedure.”.”.
VERANTWOORDING
Dit artikel regelt nader de corrigerende maatregelen die de Vlaamse toezichtcommissie kan treffen.
De Vlaamse toezichtcommissie neemt de corrigerende maatregelen overeenkomstig artikel 58, lid 2,
van de AVG. Ook de Vlaamse toezichtcommissie had reeds dergelijke bevoegdheid.
De Vlaamse toezichtcommissie nodigt de instantie in voorkomend geval uit om binnen een termijn van
tien werkdagen schriftelijk haar recht van verdediging uit te oefenen. Indien de Vlaamse toezichtcommissie, na kennisname van het tijdig bezorgde schriftelijk verweer, nog steeds van oordeel is dat de
persoonlijke levenssfeer wordt geschonden, legt ze de gepaste corrigerende maatregel op.
Een voorafgaande uitnodiging om het recht van verdediging uit te oefenen is niet nodig indien die
de maatregel ondoelmatig dreigt te maken. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een verbod wordt
opgelegd om in een databank te werken. Indien die maatregel niet onmiddellijk wordt opgelegd, zou de
beheerder van de databank nog snel belastende gegevens kunnen wissen.
De Vlaamse toezichtcommissie is niet bevoegd tot het opleggen van een administratieve geldboete
overeenkomstig artikel 83, eerste en tweede lid van de AVG, voor de inbreuken, vermeld in artikel 83,
vierde, vijfde en zesde lid van de AVG.
De Vlaamse toezichtcommissie is bevoegd inbreuken op de AVG ter kennis te brengen van de gerechtelijke autoriteiten overeenkomstig de algemene verplichting van aangifte zoals bepaald in artikel 29,
eerste lid, Wetboek van Strafvordering, en, waar passend, daartegen een rechtsvordering in te stellen
teneinde de bepalingen van de AVG te doen naleven.
De Vlaamse toezichtcommissie organiseert conform artikel 33 een klachtenprocedure overeenkomstig
de voorschriften van artikel 57, eerste lid, f), en artikel 57, tweede lid, van de AVG. De Vlaamse toezichtcommissie bepaalt bij huishoudelijk reglement de nadere voorwaarden van deze klachtenprocedure. Dat huishoudelijk reglement wordt bekrachtigd door de Vlaamse Regering en bekendgemaakt in
het Belgisch Staatsblad en op de website van de Vlaamse toezichtcommissie.
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AMENDEMENT Nr. 13
voorgesteld door Nadia Sminate, Koen Van den Heuvel,
Marnic De Meulemeester, Bert Maertens, Ward Kennes en Sofie Joosen
Artikel 14/10 (nieuw)
Aan hoofdstuk 2, afdeling 1, onderafdeling 7, een artikel 14/10 toevoegen, dat luidt als volgt:
“Art. 14/10. In artikel 11 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van
6 december 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 1 worden het eerste en derde lid opgeheven;
2° in paragraaf 1 wordt het tweede lid opgeheven;
3° paragraaf 3 wordt opgeheven.”.
VERANTWOORDING
In afwachting van de bekendmaking van de samenstelling van de nieuwe Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens in het Belgisch Staatsblad, oefent de huidige VTC haar
bevoegdheden uit met naleving van de AVG. Dat wil zeggen dat, aangezien de huidige VTC voor het
elektronische bestuurlijke gegevensverkeer geen volwaardige toezichthoudende autoriteit is, de huidige
VTC geen adviezen kan verlenen over ontwerpen van wet- en regelgeving en evenmin toezichts- en
handhavingsbevoegdheden heeft. Aangezien de CBPL ophoudt te bestaan, wordt ook paragraaf 3 opgeheven die de samenwerking van de VTC met de CBPL nader regelt. Zodra het gewijzigde artikel 8 van
het decreet van 18 juli 2008 in werking treedt, namelijk dat vanaf dan de gegevensmededelingen door
Vlaamse instanties in principe via een protocol worden vastgelegd en aldus vanaf dan de mededelingen
niet meer voorafgaand worden gemachtigd, zal de VTC vanaf dan ook geen machtigingen meer kunnen
verlenen. De machtigingsbevoegdheid wordt vanaf de inwerkingtreding van artikel 13/3 opgeheven. De
VTC zal vanaf dan nog bevoegd zijn om advies te verlenen wanneer een van de betrokken partijen bij
het protocol om een advies verzoekt.


AMENDEMENT Nr. 14
voorgesteld door Nadia Sminate, Koen Van den Heuvel,
Marnic De Meulemeester, Bert Maertens, Ward Kennes en Sofie Joosen
Artikel 14/11 (nieuw)
Aan hoofdstuk 2, afdeling 1, onderafdeling 7, een artikel 14/11 toevoegen, dat luidt als volgt:
“Art. 14/11. Artikel 12/1 tot en met 12/5, ingevoegd bij het decreet van 6 decem
ber 2013, worden opgeheven.”.
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VERANTWOORDING
In afwachting van de bekendmaking van de samenstelling van de nieuwe Vlaamse toezichtcommissie in
het Belgisch Staatsblad, oefent de VTC haar bevoegdheden uit met naleving van de AVG. Dat wil zeggen
dat, aangezien de huidige VTC geen volwaardige toezichthoudende autoriteit is, de huidige VTC geen
toezichts- en handhavingsbevoegdheden heeft, in casu de VTC geen onderzoeksbevoegdheid heeft en
evenmin bevoegdheid tot het nemen van corrigerende maatregelen met betrekking tot de machtigingsverplichting. Daarom worden de artikelen 12/1 tot en met 12/5 opgeheven.


AMENDEMENT Nr. 15
voorgesteld door Nadia Sminate, Koen Van den Heuvel,
Marnic De Meulemeester, Bert Maertens, Ward Kennes en Sofie Joosen
Artikel 19/1 (nieuw)
Een artikel 19/1 invoegen, dat luidt als volgt:
“Art. 19/1. In artikel 6, tweede lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet
van 23 december 2016, wordt de zinsnede “de toezichtcommissie in toepassing
van artikel 11, §1, eerste lid, van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elek
tronische bestuurlijke gegevensverkeer” vervangen door de zinsnede “de Vlaamse
toezichtcommissie, vermeld in artikel 10/1 van het decreet van 18 juli 2008 betref
fende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer”.”.
VERANTWOORDING
De Vlaamse toezichtcommissie zal advies geven over de aanvullende types van adresseerbare objecten
aangezien de Vlaamse toezichtcommissie adviesbevoegdheid heeft.


AMENDEMENT Nr. 16
voorgesteld door Nadia Sminate, Koen Van den Heuvel,
Marnic De Meulemeester, Bert Maertens, Ward Kennes en Sofie Joosen
Artikel 19/2 (nieuw)
Een artikel 19/2 invoegen, dat luidt als volgt:
“Art. 19/2. In artikel 10, tweede lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het
decreet van 23 december 2016, wordt de zinsnede “de toezichtcommissie in toe
passing van artikel 11, §1, eerste lid, van het decreet van 18 juli 2008 betreffende
het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer” vervangen door de zinsnede “de
Vlaamse toezichtcommissie, vermeld in artikel 10/1 van het decreet van 18 juli
2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer”.”.
VERANTWOORDING
De Vlaamse toezichtcommissie zal advies geven over aanvullende types van adrescomponenten waarvoor de gemeenten als initiator optreden aangezien de Vlaamse toezichtcommissie adviesbevoegdheid
heeft.
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AMENDEMENT Nr. 17
voorgesteld door Nadia Sminate, Koen Van den Heuvel,
Marnic De Meulemeester, Bert Maertens, Ward Kennes en Sofie Joosen
Artikel 22
Voor punt 1°, dat punt 1°/1 wordt, een nieuw punt 1° invoegen, dat luidt
als volgt:
“1° punt 2° wordt vervangen door wat volgt:
“2° de Vlaamse toezichtcommissie: de Vlaamse toezichtcommissie, vermeld
in artikel 10/1 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektroni
sche bestuurlijke gegevensverkeer;”.”.
VERANTWOORDING
Bij de definities in het VDI-decreet (Vlaamse dienstenintegrator) wordt de Vlaamse toezichtcommissie
voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer vervangen door de Vlaamse toezichtcommissie
voor de verwerking van persoonsgegevens.


AMENDEMENT Nr. 18
voorgesteld door Nadia Sminate, Koen Van den Heuvel,
Marnic De Meulemeester, Bert Maertens, Ward Kennes en Sofie Joosen
Artikel 26
Een punt 3°/1 invoegen, dat luidt als volgt:
“3°/1 in paragraaf 2, tweede lid, wordt het woord “bepaald” vervangen door het
woord “geadviseerd”;”.
VERANTWOORDING
De VDI voorziet in de gepaste middelen om te weten welke instanties en externe overheden gedurende
de laatste zes maanden persoonsgegevens over hem via de VDI hebben geraadpleegd of bijgewerkt
overeenkomstig de voorwaarden en regels die worden geadviseerd door de Vlaamse toezichtcommissie.
Gelet op de verantwoordingsplicht is het de verwerkingsverantwoordelijke die beslist na advies van de
Vlaamse toezichtcommissie.
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AMENDEMENT Nr. 19
voorgesteld door Nadia Sminate, Koen Van den Heuvel,
Marnic De Meulemeester, Bert Maertens, Ward Kennes en Sofie Joosen
Hoofdstuk 2. Wijzigingsbepalingen
Afdeling 6. Wijzigingen van de regelgeving van het beleidsdomein Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin, wat betreft het Departement Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin
Onderafdeling 3/1 (nieuw)
Een onderafdeling 3/1, die bestaat uit de artikelen 65/1 tot en met 65/10,
invoegen, die luidt als volgt:
“Onderafdeling 3/1. Wijzigingen van het decreet van 25 april 2014 betreffende de
organisatie van het netwerk voor de gegevensdeling tussen de
actoren in de zorg
Art. 65/1. In artikel 2 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de organisatie
van het netwerk voor de gegevensdeling tussen de actoren in de zorg, gewijzigd
bij het decreet van 24 juni 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° punten 5°, 14° en 15° worden opgeheven;
2° punt 16° wordt vervangen door wat volgt:
“16° de Vlaamse toezichtcommissie: de Vlaamse toezichtcommissie voor de
verwerking van persoonsgegevens, vermeld in artikel 10/1, §1, van het
decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gege
vensverkeer;”.
Art. 65/2. In artikel 11 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aan
gebracht:
1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt de zinsnede “na gunstig advies van de toe
zichtcommissie, overeenkomstig artikel 2, §2, van het besluit van de Vlaamse
Regering van 15 mei 2009 betreffende de veiligheidsconsulenten, vermeld in
artikel 9 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuur
lijke gegevensverkeer” vervangen door de zinsnede “overeenkomstig artikel 9
van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische gegevensverkeer
en zijn uitvoeringsbepalingen”;
2° in paragraaf 1 wordt het tweede lid opgeheven.
Art. 65/3. In artikel 13 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aan
gebracht:
1° het eerste lid wordt vervangen door wat volgt:
“Elke gegevensmededeling van persoonsgegevens via het netwerk gebeurt met
toepassing van de regelgeving inzake de bescherming van natuurlijke personen
bij de verwerking van persoonsgegevens die van toepassing is bij de medede
ling van persoonsgegevens, zoals ze in voorkomend geval op federaal of Vlaams
niveau verder is of wordt gespecificeerd.”;
2° het tweede lid wordt opgeheven.
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Art. 65/4. In artikel 16 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 24 juni
2016, worden de woorden “Commissie voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer” telkens vervangen door de woorden “de toezichtcommissie”.
Art. 65/5. In artikel 17, §2 en §3, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet
van 24 juni 2016, worden de woorden “Commissie voor de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer” telkens vervangen door de woorden “de toezichtcommis
sie”.
Art. 65/6. In artikel 21, tweede lid, van hetzelfde decreet, worden de woorden
“Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer” vervangen door
de woorden “de toezichtcommissie”.
Art. 65/7. In artikel 22, §1 en §5, van hetzelfde decreet, worden de woorden
“Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer” vervangen door
de woorden “de toezichtcommissie”.
Art. 65/8. In artikel 25 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aan
gebracht:
1° in punt 2° en punt 3° wordt de zinsnede “na machtiging van de afdeling
Gezondheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de
Gezondheid,” telkens vervangen door de zinsnede “met toepassing van de
regelgeving inzake de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking
van persoonsgegevens die van toepassing is bij de mededeling van persoons
gegevens, zoals ze in voorkomend geval op federaal of Vlaams niveau verder is
of wordt gespecificeerd,”;
2° in punt 7° worden de woorden “en de bevoegde sectorale comités” opgeheven.
Art. 65/9. In artikel 32, tweede lid, van hetzelfde decreet, wordt punt 2° vervan
gen door wat volgt:
“2° geen lid zijn van de toezichtcommissie en de Gegevensbeschermingsautoriteit,
vermeld in artikel 3 van de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de
Gegevensbeschermingsautoriteit;”.
Art. 65/10. In artikel 43 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° in het tweede en derde lid worden de woorden “na machtiging door het Sectoraal
comité van het Rijksregister” telkens vervangen door de zinsnede “met toepas
sing van de regelgeving inzake de bescherming van natuurlijke personen bij de
verwerking van persoonsgegevens die van toepassing is bij de mededeling van
persoonsgegevens, zoals ze in voorkomend geval op federaal of Vlaams niveau
verder is of wordt gespecificeerd”;
2° in het zesde lid wordt de zinsnede “, het Sectoraal Comité van het Rijksregister”
opgeheven.”.”.
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VERANTWOORDING
Bij artikel 65/1:
Aangezien de CBPL en de sectorale comités binnen de CBPL vanaf 25 mei 2018 worden opgeheven,
worden de definities van die instanties opgeheven.
Aangezien de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens de rechtsopvolger
wordt van de Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, wordt in
artikel 2 verwezen naar de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens die
opgericht wordt ingevolge artikel 10/1 van het E-govdecreet van 18 juli 2008.
Bij artikel 65/2:
De voorzieningen die instanties zijn in de zin van artikel 4, §1, van het decreet, zijn reeds verplicht een
veiligheidsconsulent aan te wijzen. Hierbij wordt verwezen naar artikel 9 van het E-govdecreet en de
verplichte adviesinwinning bij de VTC over de kandidaat-veiligheidsconsulent. Dat artikel 9 is gewijzigd
ingevolge het ontwerp van decreet houdende de aanpassing van de decreten aan de AVG. Ingevolge
de verantwoordingsplicht van de verwerkingsverantwoordelijke moet die verwerkingsverantwoordelijke
kunnen aantonen (zich verantwoorden) waarom iemand de rol van functionaris overeenkomstig de AVG
kan vervullen en kan er in de filosofie van de AVG geen advies over de kandidaat-functionaris bij de toezichthoudende autoriteit meer worden ingewonnen. Daarom wordt paragraaf 1 in die zin aangepast en
wordt dienovereenkomstig de voorafgaande adviesverplichting opgeheven. Er wordt verwezen naar het
gewijzigde artikel 9 van het E-govdecreet en zijn uitvoeringsbepalingen. Het tweede lid van paragraaf 1
kan aldus eveneens worden opgeheven.
Bij artikel 65/3:
Artikel 13 verwijst naar machtigingsprocedures, namelijk procedures die voorschrijven dat de mededeling van persoonsgegevens voorafgaandelijk moet worden gemachtigd door een daartoe opgericht
comité, in casu de afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de
Gezondheid en het Sectoraal Comité van het Rijksregister.
Momenteel worden voornoemde procedures aangepast ingevolge de AVG. De voornoemde sectorale comités worden opgeheven door de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevens
beschermingsautoriteit. Er is echter tot op heden nog geen door het federale parlement aangenomen
wet die bepaalt welke regeling er in de plaats komt.
Daarom kan niet worden verwezen naar een concrete machtigingsprocedure. Dit wordt opgevangen
door de bewoordingen “met toepassing van de regelgeving inzake de bescherming van natuurlijke
personen bij de verwerking van persoonsgegevens die van toepassing is bij de mededeling van persoonsgegevens, zoals ze in voorkomend geval op federaal of Vlaams niveau verder is of wordt gespecificeerd”. Op deze manier is het mogelijk deze verwijzingen te behouden ongeacht de richting die
toekomstige wijzigingen uitgaan. Bovendien moet dit artikel worden gelezen samen met het gewijzigde
artikel 8 van het E-govdecreet van 18 juli 2008.
Bij de artikelen 65/4, 65/5, 65/6, 65/7:
Aangezien de Vlaamse toezichtcommissie een volwaardige toezichthoudende autoriteit is met aldus
adviesbevoegdheid wordt de CBPL vervangen door de toezichtcommissie.
Bij artikel 65/8:
Artikel 25 verwijst naar machtigingsprocedures, namelijk procedures die voorschrijven dat de mededeling van persoonsgegevens voorafgaandelijk moet worden gemachtigd door een daartoe opgericht
comité, in casu de afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de
Gezondheid.
Momenteel worden voornoemde procedures aangepast ingevolge de AVG. De sectorale comités worden
opgeheven door de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit.
Er is echter tot op heden nog geen door het federale parlement aangenomen wet die bepaalt welke
regeling er in de plaats komt.
Daarom kan niet worden verwezen naar een machtigingsprocedure en evenmin naar de sectorale
comités. Dit wordt opgevangen door de bewoordingen “met toepassing van de regelgeving inzake de
bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens die van toepassing is
bij de mededeling van persoonsgegevens, zoals ze in voorkomend geval op federaal of Vlaams niveau
verder is of wordt gespecificeerd”. Op deze manier is het mogelijk deze verwijzingen te behouden
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ongeacht de richting die toekomstige wijzigingen uitgaan. Bovendien moet dit gelezen worden met het
gewijzigde artikel 8 van het E-govdecreet.
Het agentschap zal voortaan overleggen en samenwerken met de toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens.
Bij artikel 65/9:
Gelet op de onafhankelijke positie van de leden van de toezichtcommissie en de Gegevensbeschermings
autoriteit kunnen zij geen lid zijn van de raad van bestuur van het agentschap.
Bij artikel 65/10:
Artikel 43 verwijst naar het Sectoraal Comité van het Rijksregister en de machtigingsprocedure, namelijk procedures die voorschrijven dat de mededeling van persoonsgegevens voorafgaandelijk moet worden gemachtigd door het voornoemd comité.
De sectorale comités worden opgeheven door de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de
Gegevensbeschermingsautoriteit. Er is echter tot op heden nog geen door het federale parlement aangenomen wet die bepaalt welke regeling er in de plaats komt.
Daarom kan niet worden verwezen naar een machtigingsprocedure en evenmin naar de sectorale
comités. Dit wordt opgevangen door de bewoordingen “met toepassing van de regelgeving inzake de
bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens die van toepassing is
bij de mededeling van persoonsgegevens, zoals ze in voorkomend geval op federaal of Vlaams niveau
verder is of wordt gespecificeerd”. Op deze manier is het mogelijk deze verwijzingen te behouden ongeacht de richting die toekomstige wijzigingen uitgaan. Bovendien moet dit artikel gelezen worden samen
met artikel 8 van het gewijzigde E-govdecreet van 18 juli 2008.


AMENDEMENT Nr. 20
voorgesteld door Nadia Sminate, Koen Van den Heuvel,
Marnic De Meulemeester, Bert Maertens, Ward Kennes en Sofie Joosen
Artikel 69/1 (nieuw)
Een artikel 69/1 invoegen, dat luidt als volgt:
“Art. 69/1. In artikel 45, §1, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van
18 juli 2008, wordt de zinsnede “een kamer van de toezichtcommissie als ver
meld in artikel 10 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische
bestuurlijke gegevensverkeer, die specifiek toeziet op de bescherming van de per
soonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens die de
gezondheid betreffen” telkens vervangen door de zinsnede “de Vlaamse toezicht
commissie, vermeld in artikel 10/1 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende
het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer”.”.
VERANTWOORDING
Aangezien de Vlaamse toezichtcommissie de adviesbevoegdheid heeft, wordt de kamer van de VTC
telkens vervangen door de toezichtcommissie.
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AMENDEMENT Nr. 21
voorgesteld door Nadia Sminate, Koen Van den Heuvel,
Marnic De Meulemeester, Bert Maertens, Ward Kennes en Sofie Joosen
Artikel 97/1 (nieuw)
Aan hoofdstuk 2, afdeling 11, onderafdeling 2, een artikel 97/1 toevoegen, dat luidt als volgt:
“Art. 97/1. In artikel 72, tweede lid, van hetzelfde decreet worden de woorden
“de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer” vervangen
door de zinsnede “de Vlaamse toezichtcommissie, vermeld in artikel 10/1 van het
decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensver
keer”.”.
VERANTWOORDING
Aangezien de Vlaamse toezichtcommissie een volwaardige toezichthoudende autoriteit is met aldus
adviesbevoegdheid wordt de CBPL vervangen door de Vlaamse toezichtcommissie.


AMENDEMENT Nr. 22
voorgesteld door Nadia Sminate, Koen Van den Heuvel,
Marnic De Meulemeester, Bert Maertens, Ward Kennes en Sofie Joosen
Hoofdstuk 2. Wijzigingsbepalingen
Afdeling 14. Wijzigingen van de regelgeving van het beleidsdomein Mobiliteit en
Openbare Werken
Onderafdeling 1 (nieuw)
Voor onderafdeling 1, die onderafdeling 1/1 wordt, een onderafdeling 1,
die bestaat uit een artikel 113/1, invoegen, die luidt als volgt:
“Onderafdeling 1. Wijziging van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie
over het wegverkeer
Art. 113/1. In artikel 62 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over
het wegverkeer, gewijzigd bij de wetten van 4 augustus 1996, 16 maart 1999,
7 februari 2003, 9 maart 2014 en 28 april 2016, worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° de woorden “de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levens
sfeer” worden vervangen door de zinsnede “de Vlaamse toezichtcommissie, ver
meld in artikel 10/1 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektro
nische bestuurlijke gegevensverkeer, hierna de Vlaamse toezichtcommissie te
noemen”;
2° het woord “Commissie” vervangen door de woorden “de Vlaamse toezicht
commissie”.”.
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VERANTWOORDING
Zie verantwoording bij amendement nr. 21.


AMENDEMENT Nr. 23
voorgesteld door Nadia Sminate, Koen Van den Heuvel,
Marnic De Meulemeester, Bert Maertens, Ward Kennes en Sofie Joosen
Hoofdstuk 2. Wijzigingsbepalingen
Afdeling 14. Wijzigingen van de regelgeving van het beleidsdomein Mobiliteit en
Openbare Werken
Onderafdeling 8/1 (nieuw)
Een onderafdeling 8/1, die bestaat uit een artikel 121/1, invoegen, die
luidt als volgt:
“Onderafdeling 8/1. Wijziging van het decreet van 8 mei 2009 betreffende toe
gangsverbod tot voertuigen van de VVM
Art. 121/1. In artikel 20, tweede en derde lid, van het decreet van 8 mei 2009
betreffende toegangsverbod tot voertuigen van de VVM worden de woorden “de
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer” telkens vervan
gen door de zinsnede “de Vlaamse toezichtcommissie, vermeld in artikel 10/1 van
het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevens
verkeer”.”.
VERANTWOORDING
Zie verantwoording bij amendement nr. 21.


AMENDEMENT Nr. 24
voorgesteld door Nadia Sminate, Koen Van den Heuvel,
Marnic De Meulemeester, Bert Maertens, Ward Kennes en Sofie Joosen
Artikel 121/2 (nieuw)
Een artikel 121/2 invoegen, dat luidt als volgt:
“Art. 121/2. In artikel 21, tweede en derde lid, van hetzelfde decreet worden de
woorden “de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer” tel
kens vervangen door de zinsnede “de Vlaamse toezichtcommissie, vermeld in arti
kel 10/1 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuur
lijke gegevensverkeer”.”.
VERANTWOORDING
Zie verantwoording bij amendement nr. 21.
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AMENDEMENT Nr. 25

voorgesteld door Nadia Sminate, Koen Van den Heuvel,
Marnic De Meulemeester, Bert Maertens, Ward Kennes en Sofie Joosen
Artikel 126
Een punt 3°/1 toevoegen, dat luidt als volgt:
“3°/1 punt 8° wordt vervangen door wat volgt:
“8° de Vlaamse toezichtcommissie: “de Vlaamse toezichtcommissie, ver
meld in artikel 10/1 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het
elektronische bestuurlijke gegevensverkeer;”.”.
VERANTWOORDING
Zie verantwoording bij amendement nr. 21.


AMENDEMENT Nr. 26
voorgesteld door Nadia Sminate, Koen Van den Heuvel,
Marnic De Meulemeester, Bert Maertens, Ward Kennes en Sofie Joosen
Artikel 126
Een punt 3°/2 toevoegen, dat luidt als volgt:
“3°/2 punt 9° wordt opgeheven.”.
VERANTWOORDING
Aangezien de sectorale comités worden opgeheven bij wet van 3 december 2017 tot oprichting van de
Gegevensbeschermingsautoriteit, wordt de definitie ervan opgeheven.


AMENDEMENT Nr. 27
voorgesteld door Nadia Sminate, Koen Van den Heuvel,
Marnic De Meulemeester, Bert Maertens, Ward Kennes en Sofie Joosen
Artikel 127/1 (nieuw)
Een artikel 127/1 invoegen, dat luidt als volgt:
“Art. 127/1. In artikel 6, §2, van dezelfde wet wordt het woord “Commissie” ver
vangen door de woorden “de Vlaamse toezichtcommissie”.”.
VERANTWOORDING
Zie verantwoording bij amendement nr. 21.
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AMENDEMENT Nr. 28
voorgesteld door Nadia Sminate, Koen Van den Heuvel,
Marnic De Meulemeester, Bert Maertens, Ward Kennes en Sofie Joosen
Artikel 128
Een punt 3° toevoegen, dat luidt als volgt:
“3° in het derde lid wordt het woord “Commissie” vervangen door de woorden “de
Vlaamse toezichtcommissie”.”.
VERANTWOORDING
Zie verantwoording bij amendement nr. 21.


AMENDEMENT Nr. 29
voorgesteld door Nadia Sminate, Koen Van den Heuvel,
Marnic De Meulemeester, Bert Maertens, Ward Kennes en Sofie Joosen
Artikel 128/1 (nieuw)
Een artikel 128/1 invoegen, dat luidt als volgt:
“Art. 128/1. In artikel 8, eerste lid, van dezelfde wet wordt het woord “Commissie,”
vervangen door de woorden “de Vlaamse toezichtcommissie”.”.
VERANTWOORDING
Zie verantwoording bij amendement nr. 21.


AMENDEMENT Nr. 30
voorgesteld door Nadia Sminate, Koen Van den Heuvel,
Marnic De Meulemeester, Bert Maertens, Ward Kennes en Sofie Joosen
Artikel 129/1 (nieuw)
Een artikel 129/1 invoegen, dat luidt als volgt:
“Art. 129/1. In artikel 10, tweede lid, van dezelfde wet wordt het woord “Commissie”
vervangen door de woorden “de Vlaamse toezichtcommissie”.”.
VERANTWOORDING
Zie verantwoording bij amendement nr. 21.
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AMENDEMENT Nr. 31
voorgesteld door Nadia Sminate, Koen Van den Heuvel,
Marnic De Meulemeester, Bert Maertens, Ward Kennes en Sofie Joosen
Artikel 130
Dit artikel vervangen door wat volgt:
“Art. 130. In artikel 12 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aange
bracht:
1° paragraaf 1 wordt vervangen door wat volgt:
“§1. De toegang tot het e-register gebeurt met toepassing van de regelgeving
inzake de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van per
soonsgegevens die van toepassing is bij de mededeling van persoonsgegevens,
zoals ze in voorkomend geval op federaal of Vlaams niveau verder is of wordt
gespecificeerd.”;
2° in paragraaf 2, 1°, worden de woorden “het sectoraal comité” vervangen door
de zinsnede “de Vlaamse toezichtcommissie, vermeld in artikel 10/1 van het
decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische gegevensverkeer”;
3° in paragraaf 2, 2°, wordt het woord “Commissie” vervangen door de woorden
“de Vlaamse toezichtcommissie”.”.
VERANTWOORDING
Artikel 12 verwijst naar het sectoraal comité voor de federale overheid en de machtigingsprocedure,
namelijk de procedure die voorschrijft dat de mededeling van persoonsgegevens voorafgaandelijk moet
worden gemachtigd door het voornoemd comité.
De sectorale comités worden opgeheven door de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de
Gegevensbeschermingsautoriteit. Er is echter tot op heden nog geen door het federale parlement aangenomen wet die bepaalt welke regeling er in de plaats komt.
Daarom kan niet worden verwezen naar een machtigingsprocedure en evenmin naar de sectorale
comités. Dit wordt opgevangen door de bewoordingen “met toepassing van de regelgeving inzake de
bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens die van toepassing is
bij de mededeling van persoonsgegevens, zoals ze in voorkomend geval op federaal of Vlaams niveau
verder is of wordt gespecificeerd”. Op deze manier is het mogelijk deze verwijzingen te behouden ongeacht de richting die toekomstige wijzigingen uitgaan. Bovendien moet dit worden gelezen samen met
het gewijzigde artikel 8 van het E-govdecreet van 18 juli 2008.
Aangezien de Vlaamse toezichtcommissie een volwaardige toezichthoudende autoriteit is met aldus
adviesbevoegdheid, wordt de CBPL vervangen door de Vlaamse toezichtcommissie.
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AMENDEMENT Nr. 32
voorgesteld door Nadia Sminate, Koen Van den Heuvel,
Marnic De Meulemeester, Bert Maertens, Ward Kennes en Sofie Joosen
Artikel 132/1 (nieuw)
Een artikel 132/1 invoegen, dat luidt als volgt:
“Art. 132/1. In artikel 15 van dezelfde wet wordt het woord “Commissie” vervan
gen door de woorden “de Vlaamse toezichtcommissie”.”.
VERANTWOORDING
Zie verantwoording bij amendement nr. 21.


AMENDEMENT Nr. 33
voorgesteld door Nadia Sminate, Koen Van den Heuvel,
Marnic De Meulemeester, Bert Maertens, Ward Kennes en Sofie Joosen
Artikel 151/1 (nieuw)
In hoofdstuk 3 een artikel 151/1 invoegen, dat luidt als volgt:
“Art. 151/1. In het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuur
lijke gegevensverkeer worden artikel 10, 11, 12 en 32 opgeheven.”.
VERANTWOORDING
De artikelen van het E-govdecreet die de oprichting, werking en bevoegdheden van de VTC regelen,
worden opgeheven zodra de samenstelling van de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van
persoonsgegevens in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.


AMENDEMENT Nr. 34
voorgesteld door Nadia Sminate, Koen Van den Heuvel,
Marnic De Meulemeester, Bert Maertens, Ward Kennes en Sofie Joosen
Artikel 151/2 (nieuw)
In hoofdstuk 3 een artikel 151/2 invoegen, dat luidt als volgt:
“Art. 151/2. De drie leden van de Vlaamse toezichtcommissie en hun plaatsvervan
gers die zijn aangesteld overeenkomstig artikel 10, §2, tweede lid, van het decreet
van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, zoals
dit gold ten laatste op 24 mei 2018, blijven lid van de Vlaamse toezichtcommissie
voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer. Het lid dat werd aangesteld
in zijn hoedanigheid van persoon die beroepservaring kan voorleggen in het beheer
van persoonsgegevens, wordt voorzitter van de voornoemde Vlaamse toezicht
commissie.
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Het mandaat van deze leden eindigt op de datum van de bekendmaking van
de samenstelling van de Vlaamse toezichtcommissie, vermeld in artikel 10/1, van
het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevens
verkeer, in het Belgisch Staatsblad.
Het mandaat van de drie leden van de Vlaamse toezichtcommissie en hun
plaatsvervangers die zijn aangesteld overeenkomstig artikel 10, §2, eerste lid, van
het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevens
verkeer, zoals dit gold ten laatste op 24 mei 2018, eindigt op de datum van de
beëindiging van het mandaat van de leden van de Commissie voor de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer, vermeld in artikel 114 van de wet van 3 december
2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit.”.
VERANTWOORDING
In afwachting van de bekendmaking van de aanstelling van de leden van de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens in het Belgisch Staatsblad zullen de drie leden en hun
plaatsvervangers die zijn aangesteld overeenkomstig artikel 10, §2, eerste lid, van het E-govdecreet
van 18 juli 2008, zoals het nu nog geldt, zijnde de leden die ook lid zijn van de CBPL, vanaf de datum
van de beëindiging van het mandaat van de leden van de CBPL, vermeld in artikel 114 van de wet van
3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit geen lid meer zijn van de
Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer.
Aldus bestaat de Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer zodra
het mandaat van de leden van de CBPL is beëindigd, nog uit drie leden, zijnde de leden die zijn aangesteld overeenkomstig artikel 10, §2, tweede lid, van het E-govdecreet van 18 juli 2008, zoals het nu
nog geldt. Het lid dat werd aangesteld in zijn hoedanigheid van persoon die beroepservaring kan voorleggen in het beheer van persoonsgegevens, wordt voorzitter van de Vlaamse toezichtcommissie voor
het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer. Het mandaat van deze drie leden eindigt op de datum
van de bekendmaking van de samenstelling van de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van
persoonsgegevens in het Belgisch Staatsblad.


AMENDEMENT Nr. 35
voorgesteld door Nadia Sminate, Koen Van den Heuvel,
Marnic De Meulemeester, Bert Maertens, Ward Kennes en Sofie Joosen
Artikel 151/3 (nieuw)
In hoofdstuk 3 een artikel 151/3 invoegen, dat luidt als volgt:
“Art. 151/3. Met behoud van de controlebevoegdheden van de Vlaamse toezicht
commissie voor de verwerking van persoonsgegevens, vermeld in artikel 10/1
van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische gegevensverkeer,
behouden de machtigingen, adviezen en aanbevelingen, verleend door de Vlaamse
toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, vermeld
in artikel 10 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische gege
vensverkeer, rechtsgeldigheid.
Na de inwerkingtreding van dit artikel blijft toetreding tot een bij een beraadsla
ging van de Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gege
vensverkeer verleende algemene machtiging mogelijk. Daartoe onderzoekt de
Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, vermeld in
artikel 10/1 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische gege
vensverkeer, de vraag tot aansluiting tot de betreffende algemene machtiging.
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Lopende adviesaanvragen, ingediend bij de Vlaamse toezichtcommissie voor het
elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, vermeld in artikel 10 van het decreet
van 18 juli 2008 betreffende het elektronische gegevensverkeer, voor de inwer
kingtreding van dit artikel, worden behandeld door de Vlaamse toezichtcommissie
voor de verwerking van persoonsgegevens, vermeld in artikel 10/1 van het decreet
van 18 juli 2008 betreffende het elektronische gegevensverkeer.
De Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, ver
meld in artikel 10/1 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektroni
sche gegevensverkeer kan adviezen en aanbevelingen, verleend door de Vlaamse
toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, wijzigen,
vervangen, opheffen of intrekken.”.
VERANTWOORDING
De machtigingen, adviezen en aanbevelingen van de Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische
bestuurlijke gegevensverkeer blijven rechtsgeldig. Adviezen en aanbevelingen kunnen door de Vlaamse
toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens worden gewijzigd. Toetreding tot een bij
een beraadslaging van de Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer verleende algemene machtiging blijft mogelijk. Daartoe onderzoekt de Vlaamse toezichtcommissie
voor de verwerking van persoonsgegevens de vraag tot aansluiting tot de betreffende algemene machtiging. Lopende adviesaanvragen, ingediend bij de Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische
bestuurlijke gegevensverkeer, vermeld in artikel 10 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het
elektronische gegevensverkeer, voor de inwerkingtreding van dit artikel, worden behandeld door de
Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, vermeld in artikel 10/1 van het
decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische gegevensverkeer.


AMENDEMENT Nr. 36
voorgesteld door Nadia Sminate, Koen Van den Heuvel,
Marnic De Meulemeester, Bert Maertens, Ward Kennes en Sofie Joosen
Artikel 153
Een punt 1°/1 tot en met 1°/3 invoegen, die luiden als volgt:
“1°/1 artikel 13/1, 14/1, 14/4 tot en met 14/9, 19/1, 19/2, 22, 1°, 26, 3°/1,
65/1, 2°, 65/4, 65/5, 65/6, 65/7, 69/1, 97/1, 114, 121/1, 121/2, 126, 3°/1,
127/1, 128, 2°/1, 128/1, 129/1, 130, 132/1, 151/1 en 151/3, die in wer
king treden op de datum van de bekendmaking van de samenstelling van
de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens,
vermeld in artikel 10/1 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het
elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, in het Belgisch Staatsblad;
1°/2 artikel 13/3 en 14/10, 2°, die in werking treden op de datum van de bekend
making van dit decreet in het Belgisch Staatsblad;
1°/3 artikel 14/2 en 151/2, die in werking treden op de datum van de beëindiging
van het mandaat van de leden van de Commissie voor de bescherming van
de persoonlijke levenssfeer, vermeld in artikel 114 van de wet van 3 decem
ber 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit;”.
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VERANTWOORDING
Zodra de samenstelling van de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens
in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt, kan die toezichtcommissie haar taken en bevoegdheden
als toezichthoudende autoriteit opnemen. De bepalingen die de werking, taken en bevoegdheden van
de Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer regelen, worden
vanaf datzelfde tijdstip opgeheven.
Artikel 14/2 dat de samenstelling van de bestaande Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische
bestuurlijke gegevensverkeer bepaalt zodra het mandaat van de leden van de CBPL wordt beëindigd,
treedt in werking zodra het mandaat van de leden van de CBPL overeenkomstig artikel 114 van de wet
gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA-wet) is beëindigd.


AMENDEMENT Nr. 37
voorgesteld door Nadia Sminate, Koen Van den Heuvel,
Marnic De Meulemeester, Bert Maertens, Ward Kennes en Sofie Joosen
Artikel 153
Een punt 2°/1 invoegen, dat luidt als volgt:
“2°/1 artikel 121/1 en 121/2, die in werking treden op de datum van de inwer
kingtreding van respectievelijk artikel 20 en 21 van het decreet van 8 mei
2009 betreffende toegangsverbod tot voertuigen van de VVM;”.
VERANTWOORDING
De artikelen 121/1 en 121/2 die de artikelen 20 en 21 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende
toegangsverbod tot voertuigen van de VVM wijzigen, kunnen pas in werking treden op de datum van de
inwerkingtreding van respectievelijk artikel 20 en 21 van voornoemd decreet.
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