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 Advies nr. 129/2022 van 1 juli 2022 

 

 

Betreft: Adviesaanvraag betreffende de artikelen 2 en 7 tot en met 47 van een ontwerp 

van wet houdende diverse bepalingen inzake Economie (CO-A-2022-110) 

 

Het Kenniscentrum van de Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna "de Autoriteit”),  

aanwezig: mevrouw Marie-Hélène Descamps, de heer Yves-Alexandre de Montjoye en de heer Bart 

Preneel; 

 

Gelet op de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, met 

name de artikelen 23 en 26 (hierna “WOG”); 

 

Gelet op Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 

betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 

persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 

95/46/EG (hierna "AVG"); 

 

Gelet op de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking 

tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna “WVG"); 

 

Gelet op de adviesaanvraag van de heer Pierre-Yves Dermagne, vice-eersteminister en minister van 

Economie en Werk (hierna "de aanvrager"), ontvangen op 2 mei 2022;   

 

Brengt op 1 juli 2022 het volgende advies uit: 
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I. Onderwerp en context van de adviesaanvraag 

 

1. De minister heeft het advies van de Autoriteit gevraagd over de artikelen 2 en 7 tot en met 47 van een 

ontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake Economie (hierna "het ontwerp").  

 

2. Het voor advies voorliggende ontwerp beoogt met name de aanpassing van diverse bepalingen van 

boek XV van het Wetboek van economisch recht (hierna WER"), teneinde gevolg te geven aan twee 

door de Autoriteit uitgebrachte adviezen:  

 

• advies nr. 26/2022 van 16 februari 2022 betreffende de artikelen 59, 63, 65, 68, 70 en 75 van 

het ontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake Economie (hierna "advies nr. 

26/2022”);  

 

• en advies nr. 52/2022 van 9 maart 2022 over een voorontwerp van wet tot wijziging van de 

wet van 21 december 2013 tot uitvoering van de Verordening (EU) Nr. 305/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde 

voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 

89/106/EEG van de Raad, en tot opheffing van diverse bepalingen (hierna "advies nr. 

52/2022"). 

 

3. De Autoriteit beperkt haar analyse tot de bepalingen in ontwerp en beoordeelt bijgevolg niet of volledig 

gevolg is gegeven aan haar eerdere adviezen nrs. 26/2022 en 52/2022.  

 

4. Het afzonderlijke ontwerp van wet waarnaar in de memorie van toelichting wordt verwezen en dat 

gevolg geeft aan advies nr. 32/2022 van 16 februari 2022 over de artikelen 7, 25, 1° en 47 van het 

ontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake Economie1, wordt in het kader van dit advies 

ook niet besproken.  

 

5. Ten slotte stelt de Autoriteit meteen vast dat de aanvrager in zijn ontwerp rekening heeft gehouden 

met een groot deel van de opmerkingen die in de adviezen nrs. 26/2022 en 52/2022 onder zijn 

aandacht zijn gebracht. De Autoriteit komt in dit advies niet op deze aspecten terug en neemt akte 

van het door de aanvrager verrichte werk. Dit advies beperkt zich dan ook tot de opmerkingen die nog 

zouden kunnen worden gemaakt over de bepalingen in het ontwerp.   

 

  

 
1 Dit advies had betrekking op de voorwaarden waaronder met name de ambtenaren van de Economische Inspectie toegang 
kunnen krijgen tot de verkeers-, lokalisatie-en identifcatiegegevens die door de telecomoperatoren worden bewaard. 
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II. Onderzoek 

 

II.1. Artikel 9 van het ontwerp, wijziging van artikel XV.5/1 van het WER: procedure voor 

het verwijderen van online beschikbare inhoud 

 

6. In de toelichting bij de artikelen van het ontwerp legt de aanvrager uit dat hij geen rekening kan 

houden met alle opmerkingen die de Autoriteit in haar advies nr. 52/2022 in de volgende bewoordingen 

onder zijn aandacht heeft gebracht:  

 

“Naar aanleiding van het advies nr. 52/2022 van de Gegevensbeschermingsautoriteit, worden 

een aantal aanpassingen doorgevoerd aan het bestaande artikel XV.5/1. Er dient opgemerkt 

te worden dat artikel XV.5/1 gebaseerd is op artikel 9, paragraaf 3, g) van verordening (EU) 

2017/2394 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 betreffende 

samenwerking tussen de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor handhaving van 

de wetgeving inzake consumentenbescherming en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 

2006/2004. Om aan de Europese verplichtingen te voldoen, in het bijzonder het kunnen 

nemen van de nodige maatregelen, kan de bepaling niet wezenlijk aangepast worden 

(bijvoorbeeld het beperken van de mogelijkheid om een waarschuwingsboodschap te 

plaatsen, zoals opgemerkt in overweging 99). De gebruikte bewoordingen zijn dan ook deze 

van de verordening. Nog dient opgemerkt te worden dat de Economische Inspectie van de 

FOD Economie niet de enige overheidsdienst is die de bevoegdheden voorzien in boek XV van 

het Wetboek van economisch recht kan toepassen. Er dient verwezen te worden naar het 

ministerieel besluit van 25 april 2014 tot aanstelling van de ambtenaren die belast zijn met de 

opsporing en vaststelling van de inbreuken bepaald in artikel XV.2 van het Wetboek van 

economisch recht. Naast de Economische Inspectie hebben onder meer de ambtenaren van 

de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid van de FOD Economie, de Algemene Directie 

Energie van de FOD Economie, de Administratie van de douane en accijnzen van de FOD 

Financiën en de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk van de FOD 

Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg bepaalde bevoegdheden.  

 

Het is onmogelijk om te verduidelijken aan wie de maatregelen precies gericht zal [sic] worden 

(overweging 98 van het advies nr. 52/2022). Dit kan de registrar zijn, de hostingprovider, 

beheerder van de app store, … . Rekening houdende met technologische evoluties kan de 

persoon die aangesproken moet worden ook nog evolueren.” (onderstreept door de 

Autoriteit)   

 

7. In tegenstelling tot de context van advies nr. 52/2022 van de Autoriteit, dient in het kader van het 

onderhavige ontwerp rekening te worden gehouden met Verordening (EU) nr. 2017/2394 van het 
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Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 betreffende samenwerking tussen de nationale 

autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake 

consumentenbescherming en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2006/2004 (hierna "CPC-

verordening")  

 

8. In hoofdzaak is de Autoriteit echter van mening dat de toepassing van deze Europese verordening de 

analyse van de Autoriteit in het kader van haar advies nr. 52/2022, niet fundamenteel verandert. Zij 

vestigt in dit verband de aandacht van de aanvrager op de volgende punten:  

• Artikel 2, lid 7, van de verordening bepaalt: "Deze verordening doet geen afbreuk aan het 

toepasselijke Unierecht inzake de bescherming van natuurlijke personen in verband met de 

verwerking van persoonsgegevens”;  

 

• Wat het toepassingsgebied betreft, bestrijkt de CPC-verordening niet louter en alleen alle 

inbreuken op het WER, zoals artikel XV.2, §1, van het WER. Deze verordening is van toepassing 

op "inbreuken binnen de Unie", "wijdverbreide inbreuken" en "wijdverbreide inbreuken met 

een Uniedimensie", hetgeen, zonder in detail te treden, impliceert dat de omstreden handeling 

of omissie die in strijd is met het Unierecht ook buiten het Belgische grondgebied een zeker 

verband moet hebben2.  

 

Het is bovendien ook niet uitgesloten dat specifieke wetten die niet binnen het materiële 

toepassingsgebied van de CPC-verordening vallen, eveneens verwijzen naar de mogelijkheid 

om artikel XV.5/1 van het WER uit te voeren3;    

 

• Artikel 9, lid 4, punt g), van de CPC-verordening betreft de "handhavingsbevoegdheden" 

waarover de bevoegde autoriteiten ten minste beschikken, waaronder de bevoegdheid om 

online-inhoud te verwijderen. Artikel 10, lid 2, van de CPC-verordening, dat betrekking heeft 

op deze minimumbevoegdheden, bepaalt: "De uitoefening van de in artikel 9 vastgestelde 

bevoegdheden uit hoofde van deze verordening staan in verhouding tot en zijn in 

overeenstemming met deze verordening, Unierecht en nationaal recht, met inbegrip van de 

toepasselijke procedurele waarborgen en met het Handvest. De onderzoeks- en 

handhavingsmaatregelen die ter uitvoering van deze verordening zijn vastgesteld, zijn 

afgestemd op de aard en de algehele werkelijke of potentiële schadelijke gevolgen van de 

inbreuk op het Unierecht ter bescherming van de consumentenbelangen." (onderstreept door 

 
2 Zie de artikelen 2, lid 1, en 3, punten 2), 3) en 4), van de CPC-verordening voor de definities van deze concepten.  

3 Zie de door het ontwerp gewijzigde bijzondere wetten en waarover in de toelichting bij de artikelen 18 tot en met 31 van het 
ontwerp het volgende staat: "De andere wetten, ook al vallen ze strikt genomen niet onder het toepassingsgebied van de CPC-
verordening, hebben ook betrekking op consumentrechtelijke verplichtingen die in het verlengde liggen van het 
toepassingsgebied van de CPC-verordening en het Wetboek van economisch recht." Zie bijvoorbeeld artikel 9 van de wet van 
9 maart 1993 ertoe strekkende de exploitatie van huwelijksbureas te regelen en te controleren. 
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de Autoriteit) Het is bijgevolg duidelijk (en bovendien logisch) dat de verordening niet op 

zichzelf staat en in de context van het nationale recht moet worden toegepast;  

 

• In dezelfde zin bepaalt overweging 19 van de CPC-verordening: "De toepassing en uitoefening 

van bevoegdheden op grond van deze verordening moet ook in overeenstemming zijn met 

ander Unie- en nationaal recht, in het bijzonder met de toepasselijke procedurele waarborgen 

en de beginselen van de grondrechten. De lidstaten moeten de vrijheid behouden om de 

voorwaarden en de grenzen te bepalen voor de uitoefening van de bevoegdheden volgens het 

nationale recht, in overeenstemming met het Unierecht. Indien bijvoorbeeld volgens het 

nationale recht de voorafgaande goedkeuring van de gerechtelijke autoriteit van de betrokken 

lidstaat nodig is om toegang te krijgen tot de kantoren van natuurlijke en rechtspersonen, mag 

de bevoegdheid om dergelijke locaties te betreden enkel worden uitgeoefend nadat een 

dergelijke voorafgaande toestemming is verkregen”.  

 

9. De Autoriteit is in deze context dan ook van mening dat de Belgische staat over de nodige 

manoeuvreerruimte beschikt om ervoor te zorgen dat enerzijds de bevoegde autoriteiten over de 

nodige bevoegdheden beschikken overeenkomstig de CPC-verordening en het daardoor nagestreefde 

doel, en dat anderzijds een duidelijke tekst wordt aangenomen, die beantwoordt aan de vereisten van 

voorspelbaarheid en rechtmatigheid zoals verankerd in artikel 8 van het EVRM en artikel 22 van de 

Grondwet, en die een billijk evenwicht tussen de rechten en vrijheden van de betrokkenen waarborgt.  

 

10. Hetzelfde geldt uiteraard a fortiori voor de inbreuken die niet binnen het toepassingsgebied van de 

CPC-verordening vallen, in welk geval de in de CPC-verordening gebruikte formuleringen het behoud 

van de ontwerptekst in zijn huidige vorm niet zou kunnen rechtvaardigen.  

 

11. Hoewel de Autoriteit toegeeft dat nieuwe technologische goederen of diensten waarschijnlijk aanleiding 

zullen geven (dat doen ze overigens altijd) tot interpretatieve discussies over de vraag of ze al dan 

niet onder een reeds bestaand juridisch concept vallen, heeft zij niettemin bedenkingen bij de invoering 

van een bevoegdheid die een belangrijke dwangmaatregel vastlegt, maar waarvan het onmogelijk zou 

zijn in het stadium waarin de aangenomen wetgeving zich bevindt, vast te stellen wie de exacte 

ontvangers zijn. Het is logisch dat de virtuele aspecten van de maatregel in ontwerp vandaag4 niet 

kunnen worden vastgesteld, maar de toepassing ervan in de huidige stand van het dienstenaanbod en 

de bestaande juridische concepten, moet duidelijk zijn.  

 

 
4 En daar ligt in feite de kracht van het gebruik van min of meer technologieneutrale concepten. 
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12. De aanvrager moet zijn ontwerp dus uitdrukkelijk aan een bestaand conceptueel rechtskader5 koppelen 

of dit laatste wijzigen, omdat het niet aan zijn verwachtingen voldoet. In dit laatste geval moet de 

aanvrager enerzijds duidelijk aangeven om welke redenen de concepten van het positief recht hem 

niet toelaten zijn doelstellingen te bereiken, en anderzijds, hoe de door hem gekozen nieuwe concepten 

hem zullen toelaten deze doelstellingen te bereiken (welke dientverlener werd niet beoogd en wordt 

dat nu wel? ; welke inhoud - of welke technologie - werd niet beoogd en wordt dat nu wel?). Artikel 

XV.5/1 lijkt in zijn huidige vorm het midden6 te houden tussen deze twee benaderingen en geeft 

derhalve geen duidelijk beeld van de omstandigheiden van de gegevensverwerkingen waarop het 

betrekking heeft.    

 

13. De Autoriteit herhaalt ten slotte de opmerkingen die zij maakte in de overwegingen 90 tot en met 100 

(met uitzondering van overweging 100, de twee eerste streepjes, en van overweging 96, aangezien 

de aanvrager rekening heeft gehouden met de opmerkingen in deze overwegingen) van haar advies 

nr. 52/2022.  

 

14. De Autoriteit benadrukt de volgende punten:  

 

• Het conceptuele kader van artikel XV.5/1 moet duidelijk zijn: de gebruikte concepten moeten 

aan het positief recht zijn ontleend of worden gedefinieerd (dit geldt ook voor de uitdrukking 

"volledige domeinnaam”);  

 

• Hetgeen de Economische Inspectie (of een andere bevoegde instantie die artikel XV.5/1 van 

het WER kan toepassen) via artikel XV.5/1, §1, 3° van het ontwerp kan doen, moet worden 

verduidelijkt;   

 

• Indien de aanvrager, rekening houdend met het concept online-interface, nieuwe concepten 

wil gebruiken om de ontvangers van het bevel als bedoeld in artikel XV.5/1, §1, 1° (2° en 3° 

verwijzen naar de ontvangers, zonder ze te definiëren) te beperken, moet de ontwerptekst in 

elk geval verwijzen naar de "exploitant" van de online-interface.   

 

 
5 Bijvoorbeeld: de begrippen domeinnaam, dienst van de informatiemaatschappij, hostingactiviteiten, caching, "mere conduit" 
(doorgeefluik), zijn begrippen uit boek XII van het WER die allemaal verwijzen naar specifieke dienstverleners, die conceptueel 
kunnen worden geïdentificeerd en waarbij verschillende soorten acties (en die verschillende evenwichten tussen de rechten en 
vrijheden van betrokkenen vereisen) kunnen worden ondernomen.  

6 Theoretisch zou artikel XV.5/1, 1°, zoals het thans is geformuleerd,  zo kunnen worden gelezen dat het de in 2° en 3° geboden 
mogelijkheden, of in ieder geval een belangrijk deel daarvan, omvat. Actie ondernemen bij domeinregisters of registrerende 
instanties van domeinnamen komt dus neer op het beperken van de toegang tot een online-interface (een website). Hetzelfde 
geldt voor actie bij de webhost. Schrapping gaat natuurlijk verder dan beperking van de toegang, maar kan ook een middel zijn 
om de toegang te beperken. Met andere woorden, 2° en 3° kunnen worden gelezen als een concretere uitvoering van 1° (dat 
des te concreter zou zijn als het was gebaseerd op de reeds bestaande concepten van domeinnamen en hostingactiviteiten).  
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II.2. Artikel 7 van het ontwerp, wijziging van artikel XV.3, 9°, van het WER: mystery 

shopping 

 

15. De Autoriteit vestigt eerst en vooral de aandacht van de aanvrager op de volgende passage in de 

toelichting bij artikel 7 van het ontwerp:  

 

« In overeenstemming met overweging 60 van het hierboven genoemde advies, wordt de 

mogelijkheid om beeld- en geluidsmateriaal te gebruiken tijdens mystery shopping, zoals 

bedoeld in artikel XV.4, toegevoegd.» 

 

16. Deze toelichting en de beoogde wijziging weerspiegelen niet de opmerking van de Autoriteit die 

uitsluitend was bedoeld om het belang te benadrukken van de uitbreiding van de mogelijkheid om 

gebruik te maken van online mystery shopping. De door de aanvrager aan artikel XV.3, 9°, 

aangebrachte wijziging gaat verder dan deze eenvoudige uitbreiding. Ter herinnering, overweging 60 

van advies nr. 52/2022 luidt als volgt:  

 

« Anderzijds vestigt de Autoriteit, om de doeltreffendheid van de bevoegdheid tot het 

verrichten van mystery shopping in de digitale omgeving te waarborgen, de aandacht van de 

aanvrager op het belang van de uitbreiding van deze technische mogelijkheid tot de hypothese 

van online mystery shopping. In zijn huidige vorm beperkt het ontwerpartikel 3, § 2/1, tweede 

lid, dat betrekking heeft op "mystery shopping", zich ertoe te preciseren dat de ambtenaren 

in dit verband «daarbij de bevoegdheden bedoeld in paragraaf 2, 4°, 8° en 9° (kunnen) 

uitoefenen» (d.w.z. de relevante vaststellingen doen, monsters nemen en analyseren, 

installaties laten inspecteren, enz. en gebruik maken van de relevante vaststellingen en de 

resultaten van analyses die door andere instellingen zijn gedaan)" (vetgedrukt verwijderd in 

dit advies)  

 

17. Voorts wordt in de toelichting bij artikel 7 van het ontwerp het volgende uitgelegd:  

 

« In overeenstemming met overweging 54 van het hierboven genoemde advies, wordt 

voorzien dat eventuele strafbare feiten die gepleegd zijn door controleagenten in het kader 

van mystery shopping, in het verslag dat opgesteld moet worden na elke mystery shopping 

moet worden opgenomen. Wat de strafbare feiten betreft kan naast de aanmatiging van naam 

(art. 231 Sw.)  net door het gebruiken van fictieve gegevens gedacht worden aan valsheid in 

geschrifte, het gebruik van valse stukken en valsheid in informatica. Het gaat om verschillende 

types van inbreuken. Om die reden is het aangewezen om de bestaande zinsnede “strikt 

noodzakelijke strafbare feiten” te behouden, zonder dit te preciseren. Zoals de 

Gegevensbeschermingsautoriteit terecht opmerkt zijn de absoluut noodzakelijke strafbare 
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feiten zoals bedoeld in artikel XV.3, 9°, derde lid onlosmakelijk verboden [sic] met de 

kenmerken van mystery shopping (gebruik van een valse identiteit, valse documenten). Toch 

lijkt het, omwille van de rechtszekerheid, noodzakelijk om de bestaande regeling te behouden." 

(onderstreept door de Autoriteit) 

 

18. De Autoriteit is van oordeel dat deze toelichting geen afbreuk doet aan de opmerking die zij heeft 

gemaakt in de overwegingen 52 en 53 van haar advies nr. 52/2022 en die gaat over de rechtmatigheid 

van het verzamelen van gegevens.  

 

19. Met andere woorden, de aanvrager dient:  

 

• Ofwel te bevestigen dat de eenvoudige machtiging tot mystery shopping door het WER op zich 

de machtiging inhoudt om strafbare feiten te plegen die onlosmakelijk zijn verbonden met de 

handelingen die door het WER zijn toegestaan. In welk geval het WER de betrokken 

ambtenaren niet nog eens moet machtigen om de nodige strafbare feiten te plegen;  

 

• Ofwel het vorige lid ongedaan te maken en dan in het WER de strafbare feiten vast te stellen 

die ambtenaren mogen plegen bij mystery shopping. De Autoriteit zou het op het vlak van 

voorspelbaarheid van normen bezwaarlijk vinden indien de wetgever niet zou kunnen bepalen 

of handelingen die hij een overheidsinstantie toelaat te verrichten, al dan niet strafbare feiten 

zijn.   

 

20. Ten slotte, hoewel deze kwestie niet rechtstreeks bij haar aanhangig is gemaakt, vestigt de Autoriteit 

de aandacht van de aanvrager op het feit dat de mogelijkheid tot uitbreiding van mystery shopping 

tot elk domein van het economisch recht niet vanzelfsprekend is. De context van advies nr. 52/2022 

was het verhandelen van bouwproducten. In de context van huwelijksbureaus bijvoorbeeld moet 

uiteraard rekening worden gehouden met de rechten en vrijheden van andere betrokkenen, in dit geval 

andere klanten. De Autoriteit verwijst de aanvrager in dit verband naar overweging 29 van haar advies 

nr. 52/2022: "De omzetting van bevoegdheden die op een andere verordening zijn geïnspireerd, zelfs 

op het algemene gebied van economie en consumentenbescherming, […] moet worden 

gerechtvaardigd." Zij voegt eraan toe dat de diversiteit van de betrokken domeinen van het 

economisch recht ook verschillende praktijken van mystery shopping kan rechtvaardigen.    

 

II.3. Artikel 10 van het ontwerp, wijziging van artikel XV.6/1 van het WER: mededeling 

van gegevens aan andere overheidsinstanties  

 

21. In haar advies nr. 52/2022, in de overwegingen 129 en 130, heeft de Autoriteit zich beperkt tot het 

maken van bepaalde opmerkingen over de mogelijkheden tot samenwerking met andere 



Advies 129/2022 - 9/24 

overheidsinstanties, zonder zich uitputtend te kunnen uiten, aangezien de memorie van toelichting 

hierover geen bijzonderheden vermeldde.  

 

22. In zijn ontwerp brengt de aanvrager bepaalde wijzigingen aan in artikel XV.6/1, §1, 5°, op basis van 

de opmerkingen van de Autoriteit.  

 

23. De toelichting bij artikel 19 van het ontwerp, dat een artikel XV.10/6 in het WER invoegt dat de 

doeleinden vaststelt van de gegevensverwerkingen die in het kader van boek XV van het WER worden 

uitgevoerd, bepaalt het volgende in verband met de uitwisseling van informatie en de samenwerking 

tussen overheidsinstanties:  

 

« De ambtenaren bedoeld in artikel XV.2 hebben in bepaalde gevallen overlappende of 

gedeelde bevoegdheden met andere overheidsdiensten en instellingen, zoals het FAVV, het 

FAGG, de FSMA, de nationale Bank, de douane en dergelijke meer. Met die instanties moet 

informatie uitgewisseld kunnen worden. Dit moet bijvoorbeeld ook mogelijk zijn met 

buitenlandse homologen, wat ook is vastgelegd in Europese richtlijnen en verordeningen en 

bijvoorbeeld ook expliciet in artikel XV.16/5." (onderstreept door de Autoriteit)   

 

24. Aangezien het gaat om doorslaggevende criteria voor het doel van de gegevensverwerking die de 

uitwisseling van persoonsgegevens tussen overheidsinstanties vormt, is de Autoriteit van mening dat 

zij moeten worden opgenomen in het dispositief van boek XV van het WER, namelijk in artikel XV.6/1, 

5°. In voorkomend geval moet de aanvrager preciseren wat hij verstaat onder bevoegdheden die 

"gedeeld"  of "overlappend" zijn, afgezien van de gevallen waarin ofwel dezelfde feiten inbreuken op 

verschillende wetgevingen vormen die onder de bevoegdheid van de Economische Inspectie en een 

andere overheidsinstantie vallen, ofwel de Economische Inspectie en een andere overheidsinstantie 

(bijvoorbeeld het algemene administraite van de douane en accijnzen) bevoegd zijn om dezelfde 

bepalingen van het WER uit te voeren.  

 

25. In elk geval begrijpt de Autoriteit dat er een zeker verband moet bestaan tussen de feiten die onder 

de bevoegdheid vallen van de Economische Inspectie en de feiten die onder de bevoegdheid vallen 

van de andere overheidsinstantie met wie, in voorkomend geval, gegevens worden uitgewisseld.   

 

26. In een ander verband vroeg de Autoriteit de aanvrager ook naar de reden waarom artikel XV.6/1, 4°, 

een groter toepassingsgebied heeft (met inbegrip van overtredingen) dan artikel 29 van het Wetboek 

van Strafvordering, een punt dat in haar advies nr. 52/2022 wordt benadrukt. Zij stelde de aanvrager 

ook vragen in verband met de gevallen en omstandigheden waarin andere strafbare feiten in dit 

verband bij de gerechtelijke instanties worden aangegeven.  
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27. De aanvrager antwoordde het volgende:  

 

« Als gevolg van haar controles kan de Economische Inspectie geconfronteerd worden met 

inbreuken op wetgevingen die niet onder haar bevoegdheid vallen. Bepaalde vaststellingen 

kunnen, onder andere op grond van artikel XV.6/1, 5°, van het WER, gedeeld worden met de 

diensten die daadwerkelijk bevoegd zijn voor het betrokken strafbare feit. Het gaat 

bijvoorbeeld om de Sociale Inspectie, het FAVV, de FSMA... Het gaat in feite om nauw 

verwante of overlappende bevoegdheden. Inbreuken op deze wetgevingen worden op veel 

verschillende manieren bestraft, administratief of strafrechtelijk. Inbreuken op het gemene 

recht, die in principe  worden onderzocht door de parketten en de politiediensten, moeten 

altijd aan het parket worden voorgelegd. De Economische Inspectie gebruikt hiervoor wat 

men noemt een "proces-verbaal van aangifte", gebaseerd op artikel 29 van het Wetboek van 

Strafvordering. De situatie waarin overtredingen bij het parket worden aangegeven, is dus 

weinig waarschijnlijk. Er is geen bewuste keuze gemaakt om af te wijken van artikel 29 van 

het WER, met uitzondering van hetgeen wordt voorzien in artikel XV.6/1, §1, 4°. " (vertaald 

en onderstreept door de Autoriteit)  

 

28. De Autoriteit neemt akte van deze uitleg en gaat er dan ook van uit dat het geval bedoeld in artikel 

XV.6/1, §1, 4°, op dezelfde wijze moet worden gepreciseerd als het geval bedoeld in artikel XV.10/6 

in ontwerp van het WER.7 

 

II.4. De artikelen 14 tot en met 17 van het ontwerp: beperking van de rechten van de 

betrokkenen  

 

29. De Autoriteit neemt nota van de door de aanvrager inmiddels gevolgde aanpak, waarop zij aandrong 

in haar advies nr. 52/2022, namelijk dat de uitoefening van zijn rechten door de betrokkene wordt 

uitgesteld.  

 

30. Wat betreft de doeleinden die met een dergelijke beperking van de rechten van de betrokkenen worden 

nagestreefd, voorzien de bepalingen in ontwerp erin dat het uitstel met name kan plaatsvinden "ter 

waarborging van" een taak op het gebied van "regelgeving » (“die verband houdt, al is het incidenteel, 

met de uitoefening van het openbaar gezag”). De Autoriteit vroeg de aanvrager wat de genoemde 

taak op het gebied van "regelgeving" inhoudt, aangezien een dergelijke taak a priori een beperking 

van de rechten van de betrokkenen niet lijkt te rechtvaardigen. De aanvrager antwoordde het 

volgende:  

 

 
7 Punten nrs. 23-25. 
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« Het woord "regelgeving" wordt gebruikt omdat het een copy-paste is van hetgeen artikel 

23, lid 1, punt h), van de AVG bepaalt: 'een taak op het gebied van toezicht, inspectie of 

regelgeving die verband houdt, al is het incidenteel, met de uitoefening van het openbaar 

gezag in de in de punten a), tot en met e) en punt g) bedoelde gevallen;'. Ons doel was om 

de bewoordingen zoveel mogelijk in overeenstemming te brengen. Het lijkt ons dat de taken 

op het gebied van 'regelgeving' in ieder geval altijd verband moeten houden met controle en 

toezicht. Afgezien daarvan, lijkt er geen bezwaar te zijn tegen het schrappen ervan." (vertaald 

en onderstreept door de Autoriteit) 

 

31. Op grond van dit antwoord is de Autoriteit van mening dat de hypothese van uitstel van de rechten 

van de betrokkenen in de context van een taak op het gebied van regelgeving moet worden geschrapt. 

De aanvrager toont immers niet concreet aan waarom een dergelijk uitstel noodzakelijk is. De Autoriteit 

is bovendien van mening dat de beperking van de rechten van de betrokkenen voldoende omvattend 

is geformuleerd om elke ongepaste inmenging in de controlewerkzaamheden van de Economische 

Inspectie te vermijden.   

 

32. Voorts stelt de Autoriteit vast dat de bepalingen in ontwerp in het volgende voorzien:  

 

« Wanneer een dossier wordt doorgezonden naar het openbaar ministerie bij de hoven en 

rechtbanken en/of de onderzoeksrechter, worden de rechten pas hersteld na toestemming van 

de rechterlijke instantie of nadat de gerechtelijke fase afgelopen is en, in voorkomend geval, 

nadat de bevoegde dienst een beslissing heeft genomen. De inlichtingen die worden 

ingewonnen in het kader van de uitoefening van de door de rechterlijke instantie opgedragen 

taken, mogen evenwel slechts worden meegedeeld met de uitdrukkelijke toestemming van 

deze laatste." (onderstreept door de Autoriteit)  

 

33. De Autoriteit herhaalt tegenover de aanvrager de opmerking die zij heeft gemaakt in overweging 113 

van haar advies nr. 52/2022. Met andere woorden, er is geen reden om de rechten van de betrokkene 

te blijven uitstellen in de situaties bedoeld in overweging 111 van advies nr. 52/2022 en thans in de 

toelichting bij artikel 14 van het ontwerp, voor wat betreft de tot deze situaties door de Economische 

Inspectie verwerkte gegevens, zelfs indien het dossier later aan de gerechtelijke autoriteit wordt 

overgedragen. De gegevens die door of namens deze laatste zijn verwerkt, zullen worden onderworpen 

aan de toepasselijke en relevante beperkingen van de rechten van de betrokkenen.  

 

II.5. Artikel 19 van het ontwerp: nieuw artikel XV.10/6 van het WER betreffende de 

doeleinden van de verwerking 
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34. Om gevolg te geven aan advies nr. 26/2022 van de Autoriteit voegt het ontwerp een nieuw hoofdstuk 

in over gegevensbescherming in boek XV van het WER. De Autoriteit vestigt van meet af aan de 

aandacht van de aanvrager op het feit dat het hoofdstuk dat in het kader van zijn ontwerp is gewijd 

aan gegevensbescherming, vooral belangrijk zal omdat het de verwerkingsverantwoordelijke aanwijst 

(ondertitel II.6 hieronder) en bovenal, omdat het de beperkingen van de rechten van de betrokkenen 

regelt  (ondertitel II.4 hierboven) en de bewaartermijn van de gegevens bepaalt (ondertitel II.7 

hieronder). 

 

35. Artikel XV.10/6 van het WER in ontwerp somt in dit verband de doeleinden van de verwerking op. De 

toelichting bij artikel 19 koppelt deze doeleinden aan andere bepalingen van het WER waarmee zij 

onlosmakelijk verbonden zijn.  

 

36. In het onderhavige geval biedt een dergelijke bepaling in het kader van het boek van een Wetboek 

betreffende de toepassing van het recht in kwestie (zoals boek XV van het WER), in wezen een 

meerwaarde in termen van transparantie, maar is zij noch juridisch noodzakelijk8, noch op zichzelf 

staand (en enigszins overbodig ten aanzien van de andere bepalingen van het Wetboek). Zij zou 

immers altijd gekoppeld moeten worden aan andere bepalingen van het WER (het doel van de 

toepassing van een wet is een subdoel van het algemene doel - het openbaar bestuur - dat door die 

wet zelf wordt nagestreefd, bijvoorbeeld de bescherming van de consument door het veroordelen van 

een reeks praktijken, de uitoefening van het auteursrecht en dus bijdragen tot het doel van het 

auteursrecht, enz.) en zelfs andere wetgevingen. 

 

37. Zo zal het doel van de samenwerking met andere overheidsinstanties9 bepaald worden door zowel de 

desbetreffende bepalingen van boek XV van het WER, als de wetgeving die de taken van deze andere 

overheidsinstanties regelt. Bijvoorbeeld het onderzoek en de vervolging van strafbare feiten die onder 

andere wetgevingen vallen - uiteindelijk zullen de nagestreefde doelen die van deze wetgevingen zijn10. 

De strafrechtelijke vervolging van inbreuken11 en de toepassing van administratieve procedures12 

worden ook hier gekoppeld aan de overtreding van regels die in het WER zijn vastgelegd (of in wetten 

die voor hun tenuitvoerlegging boek XV van het WER toepasselijk maken). Zij zijn dus gekoppeld aan 

de definitie van strafbaar gedrag (inbreuken) en de doeleinden van algemeen belang die door de 

bepalingen van het WER worden nagestreefd (consumentenbescherming, bescherming van het 

auteursrecht, enz.). Bovendien kan de uitvoering van een administratieve procedure een meer specifiek 

 
8 In dezelfde zin voor de aanvrager, zie advies nr. 29/2022 van 16 februari 2022 betreffende een wetontwerp houdende diverse 
bepalingen inzake economie, overwegingen nrs. 7 en 11. 

9 Bedoeld in 5°. 

10 De Autoriteit wijst er terloops op dat de "informatieuitwisseling" een verwerking is en op zich geen doel van de verwerking 
vormt. 

11 Bedoeld in 6°. 

12 Bedoeld in 2°.  
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doel hebben zoals bijvoorbeeld het uitvoeren van een tijdelijke maatregel "om het gevaar van ernstige 

schade aan de collectieve consumentenbelangen te voorkomen 13" zoals dat risico is gedefineerd.      

 

38. Met andere woorden, een bepaling zoals artikel XV.10/6 in ontwerp, heeft in haar normatieve context 

geen echte juridische meerwaarde en beperkt zich tot het benadrukken, met pedagogische bedoeling 

waarvoor de memorie van toelichting zich leent, van de door de betrokken wetgeving nagestreefde 

doelen en subdoelen.  

 

39. In verband met de uitvoering van artikel XV.10/6, 4°, in ontwerp14, stelt de Autoriteit de aanvrager in 

kennis van overwegingen 15 en 16 van haar advies nr. 110/2022 van 3 juni 2022 over een Koninklijk 

besluit met betrekking tot de opleiding van professionele gebruikers van biociden dat mutatis mutandis 

in dit geval ter zake dienend is :  

 

“ […] aangezien overheidsinstanties slechts handelen in het kader van hun taken en 

verplichtingen, moet de productie van deze algemene statistieken kunnen vallen binnen de 

taak van algemeen belang (of taak in verband met de uitoefening van het openbaar gezag 

dat aan de verantwoordelijke voor de verwerking is opgedragen) die aan de betrokken 

overheidsinstantie is toegewezen.  

 

Hoewel het toepasselijke normatieve kader niet uitdrukkelijk in de opstelling van statistieken 

voorziet, kan niettemin worden geoordeeld dat een overheidsinstantie algemene statistieken 

moet opstellen over de dossiers die zij behandelt of, meer in het algemeen, over de uitvoering 

van haar taken - (om in een openbaar jaarverslag15 te worden opgenomen, om de bevoegde 

minister en de regering te informeren, om de werklast te meten, enz.) - een activiteit vormt 

die inherent is aan de vervulling van de opdracht van algemeen belang waarvoor deze dossiers 

worden verwerkt.  

 

In een tweede hypothese zou de bevoegde dienst een specifieke (en expliciete) taak van 

openbaar belang kunnen krijgen voor het verzamelen van statistieken16 in de context van het 

gebruik van biociden, die een initiële gegevensverzameling voor statistische doeleinden zou 

rechtvaardigen. Met andere woorden, in een dergelijk scenario zou deze initiële (en niet 

verdere) gegevensverwerking het verzamelen van persoonsgegevens kunnen rechtvaardigen 

die in wezen niet nodig zijn voor het beheer van biocidelicenties. Een dergelijke extra taak 

 
13 Artikel XV.5/1 van het WER. 

14 Dat als volgt luidt: “het opstellen van jaarverslagen, statistieken en andere domeinen met gegevens in beknopte of 
samengevoegde vorm, opgesteld in het kader van de wettelijke opdrachten”.  

15 Mits dit niet reeds een wettelijke verplichting van de betrokken autoriteit is krachtens het toepasselijke rechtskader, in welk 
geval artikel 6, lid 1, punt c), van de AVG van toepassing zou zijn.  

16 Het gebied van de openbare statistiek is een uitstekend voorbeeld van de hypothese dat overheidsinstanties (transversale) 
taken krijgen op het gebied van de statistiek (zie bijvoorbeeld de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek ).  
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zou echter moeten worden toegewezen aan de bevoegde dienst in het licht van het 

toepasselijke normatieve kader." (nummering van de voetnoten door de Autoriteit aangepast 

in dit advies) 

 

40. 4° verwijst terecht naar het kader van de wettelijke opdrachten. Maar ook hier zullen deze wettelijke 

opdrachten bepalend zijn voor het doel van de verwerking. 

 

41. Op een ander gebied is de Autoriteit van mening dat het niet nodig is om het onder 7° genoemde doel 

(het beheer van geschillen in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkene) in het 

dispositief in ontwerp te specificeren (maar wel in het activiteitenregister van de 

verwerkingsverantwoordelijke). Dit doel vloeit voort uit de AVG zelf en de uitvoering daarvan, 

weliswaar gemoduleerd ter uitvoering van haar artikel 23 in het kader van boek XV van het WER. De 

doeleinden van de verwerking die in boek XV van het WER moeten kunnen worden vastgesteld, zijn 

die welke voortvloeien uit de in dat boek neergelegde verplichtingen en taken van algemeen belang.  

 

II.6. Artikel 21 van het ontwerp: nieuw artikel XV.10/7 van het WER betreffende de 

aanwijzing van de verwerkingsverantwoordelijke 

 

42. De toelichting bij de artikelen van het ontwerp herinnert eraan dat de Economische Inspectie niet de 

enige overheidsinstantie is die bepalingen van boek XV van het WER ten uitvoer moet leggen. In 

overweging 131 van haar advies nr. 52/2022 heeft de Autoriteit zich ertoe beperkt te preciseren dat 

het voor advies voorgelegde ontwerp de verwerkingsverantwoordelijke moest aanwijzen, d.w.z.  a 

priori de Economische Inspectie, en verzocht zij de aanvrager zich te beroepen op haar vorige adviezen 

in deze materie.  

 

43.  In dit verband benadrukt de Autoriteit dat artikel XV.10/7 in ontwerp en de toelichting bij artikel 20 

van het ontwerp in beginsel in de lijn liggen van de adviespraktijk van de Autoriteit. De toelichting bij 

artikel 20 luidt als volgt:  

 

« Heel wat diensten hebben bevoegdheden in het kader van het Wetboek van economisch 

recht. De diensten die echter voornamelijk verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de 

bepalingen van het Wetboek van economisch recht, bevinden zich binnen de Federale 

Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. Het gaat in het bijzonder om de 

Algemene Directie Energie, de Algemene Directie Economische Reglementering, de Algemene 

Directie Kwaliteit en Veiligheid, met inbegrip van het Belgisch Accreditatiesysteem en de 

Algemene Directie Economische Inspectie. Elk van deze algemene directies is verantwoordelijk 

voor de eigen verwerking van persoonsgegevens. 
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Andere overheidsdiensten en instellingen die gebruik zouden maken van de bepalingen van 

boek [XV], zijn zelf verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens in dat 

kader. » 

 

44. Deze toelichting weerspiegelt correct het beginsel dat een overheidsinstantie in principe 

verwerkingsverantwoordelijke is voor gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taak 

van algemeen belang die haar is opgedragen, of die binnen de reikwijdte valt van het openbaar gezag 

dat haar overeenkomstig de betrokken wetgeving is verleend17.  

 

45. De aanvrager wordt in de kader van de uitvoering van boek XV van het WER echter met een drievoudig 

probleem geconfronteerd. Ten eerste beschikken, binnen de FOD Economie zelf, de ambtenaren van 

verschillende algemene directies (de Economische Inspectie is een van de algemene directies van de 

FOD Economie) over hun eigen bevoegdheden voor de tenuitvoerlegging van boek XV van het WER.  

 

46. Ten tweede kunnen andere wetgevingen boek XV van het WER geheel of gedeeltelijk toepasselijk 

verklaren op de controle op de uitvoering ervan. Bepaalde onderzoeksbevoegdheden of preventieve, 

corrigerende of santionerende maatregelen overeenkomstig boek XV kunnen worden 

uitgeoefend/getroffen door ambtenaren van een directie van de FOD Economie die zijn belast met de 

controle op de toepassing van die andere wetgevingen, of, in voorkomend geval in theorie, door 

ambtenaren van een andere overheidsinstantie die op grond van deze wetgevingen zijn aangesteld18.  

 

47. Ten derde bepaalt artikel XV.2, §1, van het WER het volgende:  

 

"Onverminderd de bevoegdheden van de politieambtenaren van de lokale en federale politie, 

zijn de door de minister aangestelde ambtenaren bevoegd om de inbreuken op dit Wetboek 

op te sporen en vast te stellen. Deze ambtenaren kunnen de in deze titel bepaalde 

bevoegdheden uitsluitend uitoefenen ter opsporing en vaststelling van inbreuken op de 

 
17 Zie ook over dit onderwerp het recente advies nr. 112/2022 van 3 juni 2022 betreffende een ontwerp van wet tot wijziging 
van het Sociaal Strafwetboek met het oog op de invoering van een eDossier-platform, overwegingen nrs. 3-41 en 87-88. En ter 
herinnering, de definitie van deze taak draagt rechtstreeks bij tot de bepaling van het doeleinde van de verwerking. De 
bevoegdheden om preventieve, corrigerende of sanctionerende maatregelen op te leggen, vallen onder deze taak en vereisen 
voor hun tenuitvoerlegging verwerkingen van persoonsgegevens. En daarmee samenhangend, vertalen 
onderzoeksbevoegdheden op het gebied van gegevensbescherming zich in bevoegdheden voor het verzamelen van 
persoonsgegevens. Zij omvatten ook verwerkingen van persoonsgegevens.   

18 Zie bijvoorbeeld artikel 9 van de wet van 9 maart 1993 ertoe strekkende de exploitatie van huwelijksbureaus te regelen en 
te controleren (dat wordt gewijzigd door het ontwerp), dat als volgt luidt: 

“Onverminderd de plichten van de officieren van gerechtelijke politie zijn de door de Minister van Economische Zaken 
aangestelde ambtenaren bevoegd om de in deze wet en haar uitvoeringsbesluiten bedoelde inbreuken op te sporen en vast te 
stellen. 

  De processen-verbaal opgesteld door deze ambtenaren hebben bewijskracht tot bewijs van het tegendeel. 

De inbreuken op deze wet en haar uitvoeringsbesluiten worden opgespoord  en vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van 
boek XV, titel 1, hoofdstuk 1, van het Wetboek van economisch recht". Op gelijkaardige wijze, zie ook artikel 11, §2, van de 
wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument (dat ook door het ontwerp 
wordt gewijzigd). 
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bepalingen van dit Wetboek, van zijn uitvoeringsbesluiten, van de wetten en hun 

uitvoeringsbesluiten waarvoor dit boek in sancties voorziet en van de verordeningen van de 

Europese Unie waarvoor dit boek in sancties voorziet, met uitzondering van de bepalingen 

opgenomen in Boek IV en de uitvoeringsbesluiten ervan." (onderstreept door de Autoriteit)19  

 

48. Het ministerieel besluit van 25 april 2014 tot aanstelling van de ambtenaren die belast zijn met de 

opsporing en vaststelling van de inbreuken bepaald in artikel XV.2 van het Wetboek van economisch 

recht kent bevoegdheden toe aan de ambtenaren van andere autoriteiten dan de FOD Economie, zoals 

bijvoorbeeld de "ambtenaren van de Administratie van de douane en accijnzen ”20 en de "ambtenaren 

bedoeld in het koninklijk besluit van 16 november 2000 tot aanduiding van de ambtenaren van de 

Dienst voor het leefmilieu die belast zijn met toezichtsopdrachten en de ambtenaren van de Algemene 

Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (TWW) van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 

Overleg ”21.   

 

49. In verband met dit derde punt vroeg de Autoriteit de aanvrager of deze ambtenaren hun 

bevoegdheden op dit gebied wel degelijk onafhankelijk uitoefenden. De aanvrager antwoordde het 

volgende: 

  

« Bevestigd wordt dat elke dienst autonoom functioneert. Dit wil zeggen dat hij zijn eigen 

hiërachie heeft, zijn eigen prioriteiten stelt, zijn eigen gegevens in zijn eigen databanken 

verwerkt, zijn eigen specifieke controlegebieden heeft... Dit is ook het geval voor de 

verschillende diensten binnen de FOD Economie. Zo hebben de Algemene Directie Energie, 

de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid, de Algemene Directie Economische 

Reglementering en Economische Inspectie bevoegdheden op grond van het Wetboek van 

economisch recht, maar oefenen zij deze onafhankelijk uit. In zeer concrete gevallen kan er 

wel degelijk een samenwerking plaatsvinden tussen de verschillende diensten, bijvoorbeeld 

als er in een specifiek dossier gedeelde of overlappende bevoegdheden zijn. Dit gebeurt dan 

op basis van protocollen of een rechtsgrond. De verwerkingen en beslissingen die in dat 

verband worden genomen, vinden echter autonoom plaats.” (vertaald door de Autoriteit)   

  

50. In deze context is de Autoriteit bijgevolg van mening dat artikel XV.10/7 in ontwerp kan worden beperkt 

tot het aanwijzen van de verwerkingsverantwoordelijke binnen de FOD Economie. Daarom zou het 

goed zijn dat het eerste lid van de bepaling in ontwerp als volgt zou worden geherformuleerd: de 

Algemene Directie van de FOD Economie waaronder de ambtenaar bedoeld in artikel XV.2, §1, van het 

 
19 Zie ook de toelichting bij artikel 9 van het ontwerp. 

20 Zie artikel 6 van het besluit voor de in de artikelen  XV.81, XV.82, XV.100 en XV.102 van het WER gedefinieerde overtredingen. 

21 Zie artikel 7 van het besluit voor de in artikel XV.102 van het WER gedefinieerde overtredingen.  
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WER valt, is verantwoordelijk voor de verwerkingen van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor 

de uitvoering van dit boek.   

 

51. In ieder geval moet de uitdrukking "persoonsgegevens die zijn opgevraagd door de ambtenaren" 

(onderstreept door de Autoriteit) worden vervangen. 

 

52.  Wat de ambtenaren van andere afdelingen betreft, is de Autoriteit van mening dat hun aanwijzing als 

verwerkingsverantwoordelijke zal voortvloeien uit de toepassing van de AVG en de desbetreffende 

organieke wetgeving, overeenkomstig de eerder door de Autoriteit in herinnering gebrachte beginselen 

en de toelichting bij artikel 20 van het ontwerp. Ze mag derhalve uit het ontwerp worden geschrapt.  

 

II.7. Artikel 21 van het ontwerp: nieuw artikel XV.10/8 van het WER over de 

bewaartermijn van de gegevens 

 

53. Artikel XV.10/8 in ontwerp bepaalt een reeks maximumtermijnen voor het bewaren van gegevens (van 

tien jaar vanaf bepaalde fasen van de administratieve/strafrechtelijke procedure), waarbij het beginsel 

volgens welke gegevens niet langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk is voor de 

verwezenlijking van het nagestreefde doeleinde, gehandhaafd blijft. Bijgevolg kan het in concreto 

blijken dat gegevens voor een bepaald doel niet meer mogen worden verwerkt voordat deze termijnen 

van tien jaar zijn verstreken.  

 

54. De Autoriteit vestigt de aandacht van de aanvrager op het onderscheid dat moet worden gemaakt 

tussen een termijn waarna de gegevens moeten worden gewist, en een termijn voor het bewaren van 

gegevens ter verwezenlijking van de doeleinden van boek XV van het WER (en het WER). Het ontwerp 

moet preciseren wat de duur is gedurende welke de gegevens mogen worden bewaard (verwerkt) 

voor de verwezenlijking van de door het WER zelf nagestreefde doeleinden (d.w.z. de regels die erin 

zijn vastgelegd). De verwerkingsverantwoordelijke moet alle verschillende bewaartermijnen (voor de 

verwerking) vaststellen, rekening houdend met de verschillende wetgevingen die op hem van 

toepassing zijn, naast het WER (regels van wettelijke aansprakelijkheid, regels betreffende 

gegevensbescherming vervat in de AVG en het WER, regels inzake archivering, regels, in voorkomend 

geval, inzake boekhouding, enz.).   

 

55. Dit sluit niet uit dat in de toelichting bij de artikelen ook wordt verwezen naar de toepassing van andere 

regelgevingen, naast de relevante elementen die zij bevatten voor de vaststelling van de duur van de 

gegevensverwerking ter uitvoering van het WER (verjaringstermijnen van wanbedrijven, 

verjaringstermijn van de rechtsvordering tot invordering van de admininstratieve geldboete, enz.).  
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56. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat de verwerkingsverantwoordelijke enkel gegevens die voor een 

doel 1 zijn bewaard, voor een doel 2 mag verwerken indien de bewaartermijn van de gegevens voor 

doel 2 ook in acht wordt genomen. Nogmaals bij wijze van bijvoorbeeld, moet de aanvrager (indien 

niet hij, dan in ieder geval de verwerkingsverantwoordelijke), rekening houdend met de regels van het 

WER en de beginselen van het administratieve recht, bepalen of en hoe lang gegevens die in het kader 

van een dossier zijn verwerkt en hebben geleid tot een waarschuwing of een schikking met betaling, 

of seponering, kunnen worden verwerkt in het kader van een nieuw dossier inzake een later strafbaar 

feit, dat is geopend tegen dezelfde overtreder, en met welk doel (bijvoorbeeld wat volgens de 

toepasselijke regels en beginselen moet worden nagegaan, het soort admininistratief of strafrechtelijk 

gevolg dat aan de volgende overtreding wordt gegeven). De regels inzake recidive met betrekking tot 

administratieve en strafrechtelijke boetes waarnaar de aanvrager in de toelichting bij artikel 21 van 

het ontwerp verwijst, zullen ook een rechtstreekse invloed hebben op de bewaartermijn van de 

gegevens in een dossier dat heeft geleid tot de oplegging van een dergelijke boete.   

 

57. Gelet op deze overwegingen enerzijds, is de Autoriteit van mening dat het laatste lid van artikel XV.10/8 

(over de bewaring van gegevens in het kader van de uitoefening van de rechten van de betrokkenen) 

mag worden geschrapt22. Dit neemt niet weg dat de aanvrager in de memorie van toelichting kan 

preciseren dat hij een termijn van een jaar voldoende acht om een dossier af te sluiten, als de 

desbetreffende gerechtelijke of administratieve procedures eenmaal definitief zijn afgesloten. 

 

58. Anderzijds verzoekt de Autoriteit de aanvrager in het licht van dezelfde overwegingen na te gaan of 

de door hem vastgestelde maximumtermijnen voor de bewaring van gegevens passend zijn.  

 

II.8. Artikelen 22 en 25 van het ontwerp: nieuwe artikelen XV.10/9 en XV.10/12 van het 

WER over de categorieën van betrokkenen en de categorieën van verwerkte 

persoonsgegevens  

 

59. In de context van een ontwerp zoals het ontwerp in het onderhavige advies, bieden de artikelen 

XV.10/9 en XV.10/12 in ontwerp geen echte meerwaarde op het gebied van gegevensbescherming.  

 

60. Enerzijds kunnen in deze context dergelijke bepalingen moeilijk uitputtend23 zijn, maar zijn ze enkel 

als ze uitputtend zijn, juridisch relevant. De Autoriteit merkte tegenover de aanvrager (die haar 

overigens citeert in de toelichting bij de artikelen) in overweging 46 van haar advies nr. 52/2022 in 

verband met de categorieën van persoonsgegevens op dat het:  

 
22 In dezelfde zin, zie overweging nr. 117, derde streepje, tweede lid, van advies nr. 52/2022.  

23 Artikel XV.10/12 van het WER in ontwerp is dat  uitdrukkelijk niet ("kan dit met name gaan om"). Artikel XV.10/9 van het 
WER in ontwerp is dat ook niet, aangezien het "onverminderd andere wettelijke bepalingen" is en bovendien niet op alle 
categorieën van betrokkenen betrekking heeft, tenzij een zeer ruime interpretatie van de uitdrukking "betrokken zijn in een 
controle" wordt aangenomen.  
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"in het geval van (administratieve of strafrechtelijke) onderzoeken moeilijk is de verwerkte 

(categorieën) gegevens nauwkeuriger te identificeren dan door te verwijzen naar alle 

gegevens die nodig zijn voor het welslagen van het ingestelde onderzoek. Het zijn de in de 

wetgeving omschreven bevoegdheden en de omstandigheden waarin deze worden 

uitgeoefend, die de mogelijkheden van gegevensverwerking zullen beperken”.  

 

61. De inspectiediensten zullen in deze context rechtstreeks de beginselen van de AVG moeten toepassen, 

zoals het beginsel van evenredigheid dat het beginsel van minimale gegevensverwerking weergeeft. 

In overweging 35 van haar advies nr. 08/2022 van 21 januari 2022 over een voorontwerp van wet 

inzake de certificering van cyberbeveiliging van informatie-en communicatietechnologie en tot 

aanwijzing van een nationale cyberbeveiligingscertificeringsautoriteit, heeft de Autoriteit eveneens het 

volgende opgemerkt, wat mutatis mutandis van toepassing is in het kader van het onderhavige advies:  

 

« […] De Autoriteit wijst erop dat de wenselijkheid van het instellen van onderzoeken in 

concreto moet worden beoordeeld door de inspecteurs op basis van de feiten waarover zij 

beschikken. Zij beschikken over een beoordelingsbevoegdheid in dit verband. De inspecteurs 

zullen de elektronische verzameling van de noodzakelijke gegevens oordeelkundig en met 

mate uitvoeren en alleen persoonsgegevens raadplegen indien ze, gelet op de feiten, 

beschikken over een samenhangende en ernstige reeks aanwijzingen dat de gewenste 

persoonsgegevens de preventie en opsporing van inbreuken op de 

Cyberbeveiligingsverordening of de certificeringsregeling waarvan de naleving wordt 

gecontroleerd, mogelijk zouden maken of zouden versnellen. » 

 

62. Voorts heeft de identificatie van de categorieën van verwerkte gegevens (en van de categorieën van 

betrokkenen24) zoals die in het ontwerp is gerealiseerd, alleen juridische waarde als zij in verband 

wordt gebracht met de doeleinden van de verwerking. Hetgeen in het ontwerp niet gebeurt25. Deze 

(categorieën van) gegevens (en betrokkenen) moeten dus worden verdeeld naargelang van de 

nagestreefde doeleinden (in dit geval zullen deze van de desbetreffende inbreuken op het WER 

afhangen).  De Autoriteit heeft de aandacht van de aanvrager reeds gevestigd op het feit dat "het van 

belang is dat de doeleinden van de verwerking verband houden met de verwerkte gegevens en met 

de ontvangers van de gegevens »26. 

 

 
24 Dit zijn in feite twee aspecten van eenzelfde vraag, namelijk over welke gegevens mogen worden verwerkt. 

25 De opsommingen zijn systematisch "volgens de [sic] doeleinde en naargelang de omstandigheden".   

26 Advies nr. 29/2022 van 16 februari 2022 betreffende een wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake economie, 
overweging nr. 6. 
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63. Het kan nodig zijn om de (categorieën van) te verwerken gegevens nauwkeuriger te omschrijven in 

het ontwerp, indien in het kader van het WER blijkt dat de (categorieën van) verwerkte gegevens niet 

duidelijk zijn geïdentificeerd of gedefinieerd27.  Ten aanzien van dergelijke bepalingen moeten dan de 

nodige verduidelijkingen worden aangebracht op grond van de beginselen van voorspelbaarheid en 

legaliteit, neergelegd in artikel 8 van het EVRM en artikel 22 van de Grondwet. Artikel XV.10/12 van 

het WER in ontwerp lijkt in zijn huidige vorm echter niet bij te dragen tot de verwezenlijking van een 

dergelijk doel. 

 

64. Ten slotte moeten specifieke elementen in het ontwerp worden opgenomen wanneer bijvoorbeeld de 

bijzondere categorieën van gegevens als bedoeld in artikel 9 van de AVG moeten worden verwerkt.  

 

65. Op basis van de voorgaande overwegingen, moet de aanvrager eerst en vooral zijn ontwerp 

verduidelijken en vervolledigen met betrekking tot de "psychische gegevens"28 die hij wil laten 

verwerken. Het is immers a priori niet uitgesloten (integendeel) dat deze gegevens, gegevens over de 

gezondheid bevatten.   

 

66. In een dergelijk geval moet worden gepreciseerd om welke (categorieën van) gegevens het gaat, voor 

welke doeleinden ze moeten worden verwerkt (met andere woorden, welke bepalingen van het WER 

voor de uitvoering ervan de verwerking van deze gegevens vereisen) en, in de veronderstelling dat 

deze dan kunnen worden verwerkt op grond van artikel 9, lid 2, punt g), van de AVG, moet het ontwerp 

er nog voor zorgen dat "passende en specifieke maatregelen worden getroffen ter bescherming van 

de grondrechten en de fundamentele belangen van de betrokkene”. 

 

67. Meer in het algemeen in dit verband vestigt de Autoriteit de aandacht van de aanvrager op het feit 

dat, gezien de verscheidenheid van regels waarvan de tenuitvoerlegging wordt verzekerd door boek 

XV van het WER, niet kan worden uitgesloten dat bijzondere categorieën van gegevens door de 

verwerkingsverantwoordelijke zullen (moeten) worden verwerkt in het kader van de tenuitvoerlegging 

van dit boek. Zo zal door boek XV van het WER of in uitvoering daarvan, in passende en specifieke 

maatregelen voor de bescherming van de grondrechten en belangen van de betrokkene moeten 

worden voorzien, wanneer de verwerking van dergelijke categorieën van gegevens noodzakelijk is. 

 

68. Op grond van de voorgaande overwegingen is de Autoriteit van mening dat het essentiële van de 

artikelen XV.10/9 en XV.10/12 kan worden weggelaten, behalve voor wat betreft de categorieën van 

gegevens die verwerkt moeten kunnen worden.  

 
27 Zie bijvoorbeeld advies nr. 53/2022 van 9 maart 2022 over een voorontwerp van ordonnantie van het Verenigd College en 
de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van de ordonnantie van 24 april 2008 betreffende de 
voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen, overwegingen nrs. 12-17. 

28 In de toelichting bij het artikel wordt in dit verband bijvoorbeeld het geval bedoeld waarin “een melder deze heeft opgenomen 
in zijn melding”. 
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II.9. Artikel 23 van het ontwerp: nieuw artikel XV.10/10 van het WER betreffende de 

categorieën van ontvangers van de verwerkte gegevens  

 

69. Een soorgelijke opmerking als zojuist in verband met de artikelen XV.10/9 en XV.10/12 van het WER 

in ontwerp is gemaakt, geldt voor het nieuwe artikel XV.10/10 van het WER. Deze bepaling identificeert 

"Onverminderd andere wettelijke bepalingen, en volgens de doeleinde en naargelang de 

omstandigheden", een reeks categorieën van ontvangers van verwerkte gegevens waaronder "andere 

personen voor zover dit is voorgeschreven of toegestaan is door of krachtens dit Wetboek". 29  

 

70. Nogmaals, een dergelijke bepaling is alleen relevant wanneer zij uitputtend is en niet alleen verband 

houdt met de doeleinden van de verwerking (zoals het geval blijkt te zijn in het ontwerp), maar ook 

met de (categorieën van) verwerkte gegevens. In het onderhavige geval moet zij ofwel (gedeeltelijk, 

rekening houdend met de zojuist gemaakte opmerking) herinneren aan de gegevensverwerkingen die 

op grond van het WER wettelijk zijn toegestaan, in welk geval zij niet noodzakelijk is, ofwel bepaalde 

preciseringen kunnen verschaffen in verband met dergelijke verwerkingen, in welk geval deze 

preciseringen moeten worden opgenomen in de bepalingen die voorzien in de desbetreffende 

verwerkingen. De volgende specifieke opmerkingen kunnen worden gemaakt.  

 

71. De punten 1° (mededeling van de gegevens in het kader van de rechten van verdediging - aan de 

verdachte, de overtreder of zijn vertegenwoordiger), 2° (personen die kennis nemen van de gegevens 

wanneer zij bij de controle betrokken zijn), 3° (het openbaar ministerie en de onderzoeksrechter in 

het kader van een strafrechtelijke procedure), en 5° (de minister, in het kader van de vordering tot 

staking die hij kan instellen) vloeien reeds duidelijk voort uit de bepalingen van boek XV zelf, zodat 

eraan herinneren geen juridische meerwaarde biedt. Uiteraard kan uit pedagogisch oogpunt in de 

memorie van toelichting een dergelijke herinnering worden opgenomen. 

 

72. Punt 7° betreffende "andere personen voor zover dit is voorgeschreven of toegestaan is door of 

krachtens dit Wetboek", heeft ook geen juridische draagkracht. De mededelingen van gegevens waarin 

elders in het Wetboek wordt voorzien, zijn op deze bepalingen gebaseerd. 

 

73. Terloops vestigt de Autoriteit de aandacht van de aanvrager op de categorieën van ontvangers die 

zouden voortvloeien uit bepalingen die "krachtens" het WER zijn vastgesteld. Aangezien het duidelijk 

is dat de gegevensverwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van boek XV van het WER 

een belangrijke inmenging in de rechten en vrijheden van de betrokkenen met zich brengen, vestigt 

de Autoriteit de aandacht van de aanvrager op het feit dat overeenkomstig de beginselen van 

 
29 In dit geval zijn de verwerkingen van persoonsgegevens die nodig zijn voor de tenuitvoerlegging van boek XV van het WER, 
gegevensverwerkingen die een ernstige inmenging in de rechten en vrijheden van de betrokkenen met zich brengen.  
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voorspelbaarheid en legaliteit, verankerd in artikel 8 van het EVRM en artikel 20 van de Grondwet, de 

essentiële elementen van de in dit verband beoogde gegevensmededelingen moeten worden bepaald 

door een norm met rang van wet zoals het WER zelf.  

 

74. Ten slotte is de Autoriteit van mening dat, in voorkomend geval, de preciseringen in de punten 4° 

(samenwerking tussen Belgische overheidsinstellingen en met buitenlandse overheidsinstellingen) en 

6° (een publicatiemaatregel of openbaarmaking "in het bijzonder”30 deze bedoeld in de artikelen, 

XV.31, § 3, XV.31/2, § 4, XV.31/2/1, XV.60/21, XV.61, § 4, of XV.131) in de bepalingen van het WER 

waarop ze betrekking hebben, moeten worden opgenomen. 

 

75. Ten eerste moet in de bepalingen die voorzien in openbaarmakingsmaatregelen31 duidelijk omschreven 

worden wat het doelpubliek is en wat de andere essentiële elementen van de betrokken verwerkingen 

van de publicatie van gegevens zijn, zoals de Autoriteit heeft benadrukt in overweging nr. 70 e.v. van 

haar advies nr. 52/2022.  

 

76. Overeenkomstig de samenvatting van de memorie van toelichting en in tegenstelling tot de memorie 

van toelichting van het ontwerp dat heeft geleid tot advies nr. 52/2022, neemt de Autoriteit bovendien 

akte van het feit dat "wat de zogenaamde ‘naming & shaming’ betreft (overwegingen 82 en volgende), 

[...] het in geen geval de doelstelling [is] om dit als een afzonderlijke sanctie te aanzien. De doelstelling 

is het verwittingen van consumenten om schade aan hun collectieve belangen (financiële of andere 

schade) te vermijden. Het is ook een voorwaarde om de bevoegdheid toe te kunnen passen. Een 

gevolg kan wel zijn dat de onderneming zich sneller in regel stelt." (onderstreept door de Autoriteit) 

De toelichting bij de artikelen 28 tot en met 31 beoogt ook "verdere schade aan consumenten te 

vermijden". (onderstreept door de Autoriteit) 

 

77. Ten tweede ten slotte, wat betreft de samenwerking tussen de diensten van de in artikel IV.2 van het 

WER bedoelde ambtenaren en andere overheidsinstanties (nationale, Europese of buitenlandse), moet 

uit de bepalingen die in deze samenwerking voorzien (bijvoorbeeld van artikel XV.6/1 van het WER), 

in het onderhavige geval opnieuw blijken wat het doel van de samenwerking32 is, en welke (categorieën 

van) gegevens en derde overheidsinstanties erbij betrokken zijn. Met andere woorden, in deze 

bepalingen moeten de door het ontwerp, in voorkomend geval, aangebrachte preciseringen worden 

ingevoegd. En artikel XV.10/10, 4°, in ontwerp, kan niet worden gelezen als een bepaling waarop 

autonoom de gegevensuitwisseling tussen overheidsinstanties kan worden gebaseerd. Het moet 

derhalve worden weggelaten.   

 
30 Nogmaals is de bepaling open. 

31 Zie in dit verband overweging nr. 70 e.v. van advies  nr. 52/2022.   

32 Over de manier waarop een samenwerkingsdoel wordt bepaald, zie met name de overwegingen nrs. 23-24 van het 
onderhavige advies en de overwegingen nrs. 26-28 van advies nr. 29/2022 van 16 februari 2022 betreffende een wetsontwerp 
houdende diverse bepalingen inzake economie.  
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Om deze redenen, 

is de Autoriteit van mening: 

 

1. De Autoriteit vestigt nogmaals de aandacht van de aanvrager op de opmerkingen die zij 

reeds maakte over met name de concepten die in het kader van de procedure voor het 

verwijderen van online-inhoud worden gebruikt, maar waarmee door de aanvrager geen 

rekening is gehouden, gelet op de preciseringen in de toelichting bij de artikelen van het 

ontwerp (overwegingen nrs. 6-4);  

 

2. Wat mystery shopping betreft, verwijst de Autoriteit de aanvrager naar de strekking van 

overweging 60 van haar advies nr. 52/2022, en dringt zij erop aan dat het ontwerp de 

overtredingen aangeeft die door de betrokken ambtenaren moeten kunnen worden gepleegd, 

voor zover dat nodig is. In dat verband vestigt de Autoriteit ook de aandacht van de aanvrager 

op het feit dat de uitbreiding van mystery shopping tot alle kwesties van economisch recht 

niet vanzelfsprekend is (overwegingen nrs. 15-20);  

 

3. Het doeleinde van de uitwisseling van persoonsgegevens in het kader van de samenwerking 

tussen overheidsinstanties moet worden gepreciseerd, de toelichting bij de artikelen van het 

ontwerp in aanmerking nemend (overwegingen nrs. 21-25); 

 

4. Artikel XV.6/1, §1, 4°, van het WER, moet worden aangepast, rekening houdend met de 

door de aanvrager verstrekte uitleg met betrekking tot het doel ervan (overwegingen nrs. 

26-28);  

 

5. De beperking van de rechten van de betrokkenen voor een taak op het gebied van 

"regelgeving" is niet gerechtvaardigd en het ontwerp moet de gevallen omschrijven waarin de 

toestemming van de gerechtelijke autoriteit nodig is wanneer het dossier van de betrokkene 

naar het openbaar ministerie is toegezonden (overwegingen nrs. 29-33);    

 

6. Het nieuwe artikel XV.10/6 van het WER, dat bij artikel 19 van het ontwerp in het WER is 

ingevoegd, kan worden weggelaten aangezien het geen echte juridische meerwaarde biedt 

(overwegingen nrs. 34-41); 

 

7. Het nieuwe artikel XV.10/7 van het WER betreffende de aanwijzing van de 

verwerkingsverantwoordelijke moet worden aangepast (overwegingen nrs. 42-52);  
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8. Het nieuwe artikel XV.10/8 van het WER dat de bewaartermijnen van de gegevens vaststelt, 

moet worden aangepast en de aanvrager moet nagaan of de vastgestelde termijnen in 

overeenstemming met de door de Autoriteit in herinnering gebrachte beginselen zijn 

(overwegingen nrs. 53-58);  

 

9. Het essentiële van de nieuwe artikelen XV.10/9 en XV.10/12 van het WER betreffende de 

categorieën van betrokkenen en de categorieën van verwerkte persoonsgegevens kan worden 

weggelaten, aangezien het geen echte juridische meerwaarde biedt op het vlak van 

gegevensbescherming, en de relevante elementen die zij in voorkomend geval op dat gebied 

bevatten, moeten in de desbetreffende bepalingen van het WER worden opgenomen 

(overwegingen nrs. 59-63);  

 

Het ontwerp moet bepalen wat de "psychische gegevens" zijn en indien deze 

gezondheidsgegevens bevatten, moet het ontwerp de mogelijkheid van hun verwerking 

preciseren, waarbij wordt voorzien in passende waarborgen zoals bedoeld in artikel 9, lid 2, 

punt g), van de AVG indien zij categorieën van bijzondere gegevens bevatten, waarborgen 

waarin meer in het algemeen moet worden voorzien wanneer de verwerking van bijzondere 

categorieën van gegevens noodzakelijk is ter uitvoering van boek XV van het WER 

(overwegingen nrs. 64-67);  

 

10. Het nieuwe artikel XV.10/10 van het WER betreffende de categorieën van ontvangers van 

de verwerkte gegevens (andere overheidsinstanties, betrokkenen, het publiek, enz.) kan in 

wezen worden weggelaten en de relevante elementen die het bevat inzake 

gegevensbescherming kunnen worden opgenomen in de desbetreffende bepalingen van het 

WER (overwegingen nrs. 69-77).  

 

 

 

Voor het Kenniscentrum, 

(get.) Jean-Michel Serna - Verantwoordelijke a.i. van het Kenniscentrum.  

 


