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AMENDEMENT Nr. 39

voorgesteld door Nadia Sminate, Koen Van den Heuvel,
Marnic De Meulemeester, Bert Maertens, Ward Kennes en Sofie Joosen
na indiening van het verslag
Artikel 19
Punt 3° vervangen door wat volgt:
“3° paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt:
“§2. De Vlaamse toezichtcommissie verzoekt de Commissie voor de bescher
ming van de persoonlijke levenssfeer, vermeld in artikel 114, §1, tweede
lid, van de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevens
beschermingsautoriteit, een lid af te vaardigen om iedere beraadslaging van
de Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevens
verkeer als waarnemer bij te wonen.”.”.
VERANTWOORDING
Aangezien de Kamer op 24 mei 2018 een wetsvoorstel heeft aangenomen tot wijziging van artikel 114
van de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit waardoor de
leden van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in de periode vanaf 25 mei
2018 tot de eedaflegging van de leden van het directiecomité van de Gegevensbeschermingsautoriteit,
reeds de taken en bevoegdheden van de Gegevensbeschermingsautoriteit uitoefenen, kunnen zij in die
hoedanigheid niet meer tegelijkertijd volwaardig stemgerechtigd lid zijn van de Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer. Daarom wordt de samenstelling van de
Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer aangepast en zal de
Vlaamse toezichtcommissie vanaf 25 mei 2018 de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer verzoeken een lid af te vaardigen als waarnemer met raadgevende stem.


AMENDEMENT Nr. 40
voorgesteld door Nadia Sminate, Koen Van den Heuvel,
Marnic De Meulemeester, Bert Maertens, Ward Kennes en Sofie Joosen
na indiening van het verslag
Artikel 20
In paragraaf 5 van de voorgestelde tekst punt 5° vervangen door wat
volgt:
“5° geen functie uitoefenen in een kabinet of beleidscel van een instelling als ver
meld in punt 3° en 4°;”.
VERANTWOORDING
Om duidelijk te zijn wie al dan niet kandidaat kan zijn om lid van de Vlaamse toezichtcommissie voor de
verwerking van persoonsgegevens te worden, wordt expliciet bepaald dat leden van een kabinet, van
om het even welk beleidsniveau, geen lid kunnen zijn van de Vlaamse toezichtcommissie. Leden van
een beleidscel mogen trouwens evenmin lid zijn van de Gegevensbeschermingsautoriteit.
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AMENDEMENT Nr. 41
voorgesteld door Nadia Sminate, Koen Van den Heuvel,
Marnic De Meulemeester, Bert Maertens, Ward Kennes en Sofie Joosen
na indiening van het verslag
Artikel 188
In het eerste lid de laatste zin vervangen door wat volgt:
“De Vlaamse Regering duidt onder die leden de voorzitter aan.”.
VERANTWOORDING
De Vlaamse Regering zal zich beraden wie in deze overgangsfase het best de voorzitter wordt om de
continuïteit van de werkzaamheden van de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer te garanderen. De Vlaamse Regering duidt eveneens de voorzitter aan van de
Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens.


AMENDEMENT Nr. 42
voorgesteld door Nadia Sminate, Koen Van den Heuvel,
Marnic De Meulemeester, Bert Maertens, Ward Kennes en Sofie Joosen
na indiening van het verslag
Artikel 188
In het derde lid de zinsnede “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” vervangen door de zinsnede “25 mei 2018”.
VERANTWOORDING
Aangezien de Kamer op 24 mei 2018 een wetsvoorstel heeft aangenomen tot wijziging van artikel 114
van de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit waardoor de
leden van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in de periode vanaf 25 mei
2018 tot de eedaflegging van de leden van het directiecomité van de Gegevensbeschermingsautoriteit,
reeds de taken en bevoegdheden van de Gegevensbeschermingsautoriteit uitoefenen, kunnen zij in
die hoedanigheid niet meer tegelijkertijd lid zijn van de Vlaamse toezichtcommissie. Vandaar dat het
mandaat van de leden van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de
Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer wordt beëindigd op
25 mei 2018.
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AMENDEMENT Nr. 43
voorgesteld door Nadia Sminate, Koen Van den Heuvel,
Marnic De Meulemeester, Bert Maertens, Ward Kennes en Sofie Joosen
na indiening van het verslag
Artikel 191
Punt 4° schrappen.
VERANTWOORDING
Ingevolge een wetsvoorstel dat op 24 mei 2018 door de Kamer is aangenomen tot wijziging van artikel 114
van de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, waardoor de
leden van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in de periode vanaf 25 mei
2018 tot de eedaflegging van de leden van het directiecomité van de Gegevensbeschermingsautoriteit,
reeds de taken en bevoegdheden van de Gegevensbeschermingsautoriteit uitoefenen, dient artikel 19
dat de samenstelling van de Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer wijzigt dan ook op 25 mei 2018 in werking te treden.
Samenhangend moet ook artikel 188 op 25 mei 2018 in werking treden. Aldus bestaat de Vlaamse toe
zichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer vanaf 25 mei 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 gold op 24 mei. Tevens zal de Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer vanaf 25 mei 2018 de Commissie voor de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer verzoeken een lid af te vaardigen als waarnemer met raadgevende stem. Het
mandaat van de leden eindigt op de datum van de bekendmaking van de samenstelling van de Vlaamse
toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens.
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