1/13

Advies nr. 141/2022 van 1 juli 2022

Betreft: Voorontwerp van ordonnantie tot invoeging in de Brusselse Huisvestingscode
van de procedureregels voor gerechtelijke uitzettingen en tot wijziging van de middelen
gebruikt door en ten voordele van het Begrotingsfonds voor Solidariteit (CO-A-2022122)

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 mevrouw Nawal Ben Hamou, staatssecretaris van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, belast met Huisvesting en Gelijke Kansen, ontvangen op 9 mei 2022;
Brengt op 1 juli 2022 het volgende advies uit:

.
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I.
1.

VOORWERP VAN DE ADVIESAANVRAAG

De staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Huisvesting en Gelijke
Kansen (hierna "de aanvrager"), heeft het advies van de Autoriteit gevraagd over een voorontwerp
van ordonnantie tot invoeging in de Brusselse Huisvestingscode van de procedureregels voor
gerechtelijke uitzettingen en tot wijziging van de middelen gebruikt door en ten voordele van het
Begrotingsfonds voor Solidariteit (hierna "het ontwerp") en met name het nieuwe artikel 233
decies, ingevoegd door artikel 5 van het ontwerp.

II.
2.

ONDERZOEK

De Autoriteit stelt vast dat bij de indiening van zijn adviesaanvraag, de afgevaardigde ambtenaar
heeft aangegeven dat de bepaling in ontwerp strekt tot de "invoering van een monitoring inzake

de uithuiszettingen voor uitsluitend statistische doeleinden", maar dat het ontwerp bovendien (met
name) voorziet in de opneming van gegevens die in het kader van een gerelateerd geschil moeten
worden verwerkt (art. 233 quinquies), en de verplichting tot systematische mededeling aan het
OCMW van aanvragen tot uitzetting (art. 233 septies).
3.

De opmerkingen hierna moeten uiteraard worden begrepen onverminderd de beoordeling die zal
worden gemaakt door de sectie wetgeving van de Raad van State, met name inzake de geringe
impact van deze bepalingen op de procedureregels voor de hoven en rechtbanken, en inzake de
bevoegdheid van de Brusselse gewestelijke wetgever om normen vast te stellen die het OCMW
ertoe verplichten om hulp te bieden (art. 233 septies, §5).

4.

Aangezien het ontwerp voorziet in de verwerking van persoonsgegevens over - meestal kwetsbare personen (met name gelet op hun inkomen), kan worden aangenomen dat de uitvoering
ervan een aanzienlijke inmenging in de rechten en vrijheden van de betrokkenen tot gevolg zal
hebben.

5.

Elke inmenging in hun persoonlijke levenssfeer en hun recht op bescherming van
persoonsgegevens moet evenredig en noodzakelijk zijn in een democratische samenleving. Gezien
het risico van discriminatie voor de betrokkenen dat dit soort verwerkingen van persoonsgegevens
met zich brengt, is het bovendien belangrijk dat het wettelijke kader voor die verwerkingen zo
voorspelbaar mogelijk is. Een dergelijke belangrijke inmenging in de rechten en vrijheden van de
betrokkenen impliceert dan ook dat de essentiële elementen van de verwerking van
persoonsgegevens in een wet in de formele zin moeten worden vastgelegd. Deze essentiële
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elementen zijn: (het)(de) precieze doeleinde(n) van de gegevensverwerking(en), de identiteit van
de verwerkingsverantwoordelijke(n), de (categorieën van) gegevens die noodzakelijk zijn voor de
verwezenlijking van (dit) (deze) doeleinde(n), de bewaartermijn van de gegevens, de (categorieën
van) betrokkenen van wie de gegevens zullen worden verwerkt, de (categorieën van) ontvangers
aan wie de gegevens worden meegedeeld, de omstandigheden waarin ze eventueel zullen worden
meegedeeld, en de eventuele beperking van de verplichtingen en/of rechten als vermeld in de
artikelen 5, 12 tot en met 22, en 34 van de AVG.

1.

6.

DOELEINDEN

De Autoriteit maakt zich ernstig zorgen over een gegevensverwerking met een doel dat wordt
omschreven als "het profiel bepalen van de eigenaar die het initiatief neemt voor de uitzetting",
en heeft bedenkingen bij de verenigbaarheid van een dergelijk doel van profilering van verhuurders
met de gewestelijke bevoegdheden op het gebied van huisvesting. Zelfs indien het Gewest een
dergelijke bevoegdheid zou kunnen rechtvaardigen, verzoekt de Autoriteit de aanvrager deze
"profilering"1 naar behoren te motiveren in termen van rechtmatigheid (van het doeleinde) en
noodzakelijkheid en evenredigheid (van de gegevensverwerkingen die nodig zijn om dit doel te
bereiken) in de memorie van toelichting van het ontwerp, ten aanzien van de uitoefening van een
of meer van zijn bevoegdheden. Met andere woorden, er moet worden verduidelijkt wat het
Gewest concreet zal doen met het statistische resultaat dat het zal verkrijgen, hoe rekening is
gehouden met de risico's op misbruik van het doel, hoe de omvang van de inmenging en de risico's
op misbruik van het doel als toelaatbaar kunnen worden beschouwd ten aanzien van de voordelen
die de maatregel potentieel teweegbrengt, en welke van deze taken van openbare dienstverlening
deze handeling beoogt te dienen? Tenzij het gerechtvaardigde karakter ervan kan worden
aangetoond, moet dit lid worden weggelaten.

7.

Onder dit belangrijke voorbehoud (en van wat hierna zal worden gezegd over de ontvangers),
merkt de Autoriteit op dat wat betreft de doeleinden in verband met het invoeren van een
monitoring van uitzettingen door het Observatorium Brussel Huisvesting (hierna "het OBH"), het
ontwerp voldoet aan de eisen van voorspelbaarheid van de regels inzake de verwerking van
persoonsgegevens (er zij op gewezen dat het opzetten van een gegevensbank met als enige doel
het opstellen van statistieken daarentegen als onvoldoende gerechtvaardigd zou worden
beschouwd).

1

Waarvan de Autoriteit aanneemt dat deze verschillend is van de profilering waarvan sprake in artikel 22 van de AVG, maar die
nauwkeurig moet worden omschreven.
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8.

Wat de mededeling van gegevens aan het OCMW daarentegen betreft, begrijpt de Autoriteit uit
de memorie van toelichting van het ontwerp, dat het beoogde doel een grotere doeltreffendheid
van de tussenkomst van het OCMW is 2. Voorts is de Autoriteit van mening dat om de vereiste
voorspelbaarheid te verzekeren, dit doeleinde uitdrukkelijk in het ontwerp zou moeten worden
vermeld.

9.

Ten slotte, gelet op het nagestreefde doel van monitoring, moet het ontwerp waarborgen bevatten
voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen die hen beschermen tegen elk gebruik van de
aldus verzamelde gegevens om beslissingen tegen hen te nemen.
2.

10.

EVENREDIGHEID3/MINIMALE GEGEVENSVERWERKING

Enkel indien de rechtmatigheid en de evenredigheid van het nastreven van het statistische
doeleinde naar behoren in de memorie van toelichting van het ontwerp wordt gemotiveerd, zal de
Autoriteit hieronder de gegevensverzameling in ontwerp analyseren in het licht van het beginsel
van minimale gegevensverwerking van de AVG (art. 5, lid 1, punt c)).

11.

De (categorieën van) aan het OBH meegedeelde gegevens voor de bovengenoemde
monitoringdoeleinden in het kader van het ontwerp, zijn de volgende:
-

de identiteiten, met inbegrip van het rijksregisternummer en de woonplaats van natuurlijke
personen die een uitzetting hebben aangevraagd, en de identiteit, met inbegrip van het
rijksregisternummer en de woonplaats van natuurlijke personen tegen wie een uitzetting is
toegestaan;

2

Dat wil zeggen het OCMW in staat stellen pro-actief tussenbeide te komen bij de betrokkenen.

3

De Autoriteit vestigt de aandacht van de aanvrager op het feit dat inmenging in het recht op eerbiediging van de bescherming
van persoonsgegevens alleen is toegestaan als deze noodzakelijk is en in verhouding staat tot het/de nagestreefde doeleinde(n).
Een verwerking van persoonsgegevens wordt als noodzakelijk beschouwd indien zij de minst ingrijpende maatregel vormt om
het ermee nagestreefde doel (van algemeen belang) te bereiken. Daarom is het noodzakelijk:
-

Ten eerste, dat met de gegevensverwerking daadwerkelijk het beoogde doel kan worden bereikt. Derhalve moet op basis
van feitelijke en objectieve elementen worden aangetoond dat de verwerking van persoonsgegevens doeltreffend is om
het beoogde doel te bereiken;

-

Ten tweede, dat deze verwerking van persoonsgegevens de minst ingrijpende maatregel is met betrekking tot het recht
op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Dit betekent dat indien het mogelijk is het beoogde doel te bereiken met
een maatregel die minder ingrijpt in het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer of van persoonsgegevens,
de oorspronkelijk beoogde gegevensverwerking niet ingevoerd mag worden. Hiertoe moet met een gedetailleerde
beschrijving en aan de hand van feitelijk en objectief bewijsmateriaal kunnen worden aangetoond om welke redenen de
andere minder ingrijpende maatregelen niet volstaan om het beoogde doel te bereiken.

Indien de noodzaak van de verwerking van persoonsgegevens is aangetoond, moet nog worden aangetoond dat de verwerking
evenredig is (in de strikte zin) met het beoogde doel, d.w.z. dat er een juist evenwicht bestaat tussen de verschillende belangen
die op het spel staan en de rechten en vrijheden van de betrokkenen. Met andere woorden, er moet een evenwicht zijn tussen
de inmenging in het recht op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en de bescherming van persoonsgegevens, en
het doel dat wordt beoogt - en dat daadwerkelijk kan worden bereikt - met die verwerking. De voordelen van de
gegevensverwerking in kwestie moeten dus opwegen tegen de nadelen voor de betrokkenen. Ook hier moet kunnen
worden aangetoond dat deze analyse is uitgevoerd voordat de verwerking wordt verricht.
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-

e-mailadres en telefoonnummer van de persoon die wordt uitgezet;

-

gezinssamenstelling, leeftijd en sociaaleconomische status van de personen die worden
uitgezet;

12.

redenen voor een uitspraak tot uitzetting, zoals schulden, buurt- of gedragsproblemen, enz.

De Autoriteit is van mening dat de categorie betreffende de sociaaleconomische status van
personen die worden uitgezet, nader moet worden omschreven. De Autoriteit wijst er verder op
dat het telefoonnummer en het e-mailadres van de persoon tegen wie een aanvraag tot uitzetting
is ingediend momenteel door de hoven en rechtbanken niet worden verzameld, maar dat artikel
233 quiquies in ontwerp de verzameling ervan door laatstgenoemden beoogt op te leggen zodat

"de OCMW's vlotter, sneller en doeltreffender contact kunnen opnemen met de personen die met
uitzetting worden bedreigd" voor de verwezenlijking van het hierboven genoemde doel.
13.

In het algemeen is de Autoriteit niet overtuigd van de relevantie van deze verplichting tot
mededeling van gegevens voor de rechterlijke macht, aangezien deze niet noodzakelijk is voor de
uitoefening van hun taken, en het doeleinde van algemeen belang dat door de opsteller van het
ontwerp van ordonnantie wordt nagestreefd met andere, minder ingrijpende maatregelen kan
worden bereikt (voorlichtingscampagne over de taken van het OCMW, tussenkomst van het OCMW
in de zaak enz.).

14.

De Autoriteit is van mening dat deze verwerking van aanvullende gegevens die het ontwerp wil
opleggen aan zowel de rechterlijke macht als de OCMW's (die geen van beide onder de
bevoegdheid van het Brussels Gewest vallen), enkel kan worden gerechtvaardigd door de
vermelding in de memorie van toelichting van objectieve elementen die aantonen dat het
ontbreken van het telefoonnummer en het e-mailadres van de persoon die met uitzetting wordt
bedreigd, in de op hem betrekking hebbende procedurele handeling een aanzienlijke belemmering
vormt voor een vlotte, snelle en efficiënte bijstandsverlening die door het OCMW aan die personen
wordt geboden. Dit zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren door het vermelden van de elementen in
een eventuele aanvraag in die zin, geformuleerd door de federatie van Brusselse OCMW's. Zo niet,
kan de verwerking van aanvullende persoonsgegevens niet noodzakelijk worden geacht en moeten
deze gegevens uit het ontwerp worden weggelaten.

15.

De Autoriteit merkt op dat in artikel 233 decies in ontwerp het OBH wordt aangemerkt als
verantwoordelijke voor de "verdere" verwerking. De Autoriteit verduidelijkt in dat verband dat de
verdere verwerking waarvan sprake in artikel 5, lid 1, punt b), en in artikel 89 van de AVG,
betrekking heeft op de verwerking van persoonsgegevens die krachtens een van de in artikel 6
van de AVG vermelde rechtsgronden zijn verzameld, voor doeleinden in overeenstemming met
artikel 5, lid 1, punt b), van diezelfde verordening, en verder verwerkt voor verschillende, maar

Advies 141/2022 - 6/13

toch verenigbare doeleinden, waaronder statistische doeleinden, die bijvoorbeeld in artikel 89 van
de AVG worden genoemd. Daarentegen wil het ontwerp dat aan de Autoriteit voor advies is
voorgelegd, nieuwe verwerkingen opleggen (verzameling van nieuwe gegevens, mededeling aan
het OBH, enz.), van nieuwe gegevens (telefoonnummer en e-mailadres), voor doeleinden die soms
helemaal geen verband houden met de opstelling van statistieken. Dit kan niet worden beschouwd
als een verdere verwerking en deze term moet dus uit het ontwerp worden verwijderd.
Verder bepaalt het ontwerp: "Bovengenoemde doeleinden vereisen de verwerking van

16.

persoonsgegevens.

Deze gegevens worden gepseudonimiseerd, maar kunnen niet worden

geanonimiseerd." De Autoriteit geeft toe dat de hoge standaard van anonimisering niet kan worden
bereikt, wil het nut van de gegevens waarvan de verwerking in het ontwerp wordt voorzien,
behouden blijven4.
17.

Toch vestigt de Autoriteit de aandacht van de aanvrager op het feit dat pseudonimisering niet
uitsluitend gericht is op het schrappen van de naam van de betrokkene 5. Wanneer een
telefoonnummer, een e-mailadres of een rijksregisternummer gepseudonimiseerd zou worden, zou
de verwerking van deze gegevens geen enkel nut meer hebben. De Autoriteit begrijpt echter dat
niet alle hierboven genoemde gegevens zullen worden gepseudonimiseerd, maar enkel de
volgende gegevens:

- naam en voornaam van de natuurlijke personen die partij zijn in de zaak;
- adres van de natuurlijke personen die partij zijn in de zaak;
- e-mailadres en telefoonnummer van de persoon die wordt uitgezet;
- het adres van het onroerend goed waarvoor de uitzetting is toegestaan, wordt vervangen door
een statistische sector;
- de rijksregisternummers; voor personen tegen wie de uitzetting is toegestaan, wordt echter het
geboortejaar bewaard;
- het rekeningnummer van de natuurlijke personen die betrokken zijn bij de zaak;
- de gezinssamenstelling wordt vervangen door de volgende eventueel cumulatieve categorieën:
alleenstaand, samenwonend, eenoudergezin, minder dan 3 kinderen, 3 tot 5 kinderen, meer dan
5 kinderen;
- de sociaaleconomische situatie wordt vervangen door de volgende categorieën: werknemer,
uitkeringsgerechtigde, IGO-begunstigde, begunstigde van een invaliditeitsuitkering.

4

Zie over deze kwestie infra.

De gepseudonimiseede gegevens worden gedefinieerd in artikel 4, lid 5, van de AVG als gegevens "die niet meer aan een
specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt".
5
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Hieruit volgt dat de vermelding in het ontwerp "Bovengenoemde doeleinden vereisen de

18.

verwerking van persoonsgegevens.

Deze gegevens worden gepseudonimiseerd [...]" niet

overeenkomt met de bedoeling van de opstellers en dus moet worden gerelativeerd. Volgens
dezelfde logica als de hierboven gemaakte opmerking over het eenvoudig weglaten van een naam,
mag het creëren van categorieën (voor de sociaaleconomische status en de gezinssamenstelling)
bovendien niet worden verward met pseudonimisering. Hieruit blijkt de noodzaak voor de
aanvrager om in de memorie van toelichting een nauwkeurige beschrijving te geven van de
pseudonimiseringsstrategie6 die hij van plan is te gebruiken. Indien de pseudonimisering "slecht

gedaan"

7

is, zal heridentificatie immers uiterst gemakkelijk zijn en kan zij dus niet als een

aanvaardbare risicobeperkende maatregel worden beschouwd 8.

De Autoriteit is overigens

verbaasd om in deze lijst gegevens aan te treffen die niet voorkomen tussen de gegevens die aan
het OBH moeten worden meegedeeld krachtens de bovengenoemde paragraaf (dit geldt voor het
adres van het onroerend goed, de bankrekening en het adres van de partijen). Dit verschil moet
in het ontwerp worden verduidelijkt.
19.

De Autorititeit is van mening dat de bovengenoemde doeleinden in ieder geval niet van dien aard
zijn dat zij de mededeling van de bankrekeningnummers van de partijen rechtvaardigen. Deze
gegevens, evenals alle gegevens in meegedeelde beslissingen die niet noodzakelijk zijn voor de
verwezenlijking van het doel, moeten worden weggelaten VOORDAT zij aan het OCMW of het OBH
worden meegedeeld.

20.

De vermelding van het adres van de partijen brengt de Autoriteit ertoe op te merken dat, in het
licht

van

de

beoogde

doeleinden,

de

eerbiediging

van

het

beginsel

van minimale

gegevensverwerking vereist dat de aanvrager de mededeling aan de OCMW's beperkt tot enkel de
gegevens betreffende de hoofdverblijfplaats van de huurder die met uitzetting wordt bedreigd. De
Autoriteit ziet niet in waarom de verwerking van persoonsgegevens van huurders van tweede
verblijfplaatsen die met uitzetting worden bedreigd, de tussenkomst van het OCMW zou vereisen.
Dit is des te meer het geval omdat die huurders gedomicilieerd kunnen zijn buiten het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, zelfs buiten het nationale grondgebied. Het ontwerp zou derhalve in die
zin moeten worden aangepast. De Autoriteit is van mening dat, aangezien de noodzaak ervan in
het ontwerp niet afdoende wordt aangetoond, dezelfde opmerking voor de mededeling aan het
OBH geldt.

6

Gaat het om het vervangen van de gegevens door een uniek nummer? Dit zou worden beschouwd als een toelaatbare
pseudonimiseringstechniek. De aanvaardbaarheid van pseudonimisering heeft evenwel tot gevolg dat er "ruis" in de
gegevensbank wordt geïntroduceerd, met het risico dat deze gegevens onbruikbaar worden.
7
8

Als deze bijvoorbeeld zonder sleutel gebeurt of met een sleutel, maar op korte gegevens.

Zie over deze kwestie M. DOURIEZ et al., Anonymizing
(https://vgc.engineering.nyu.edu/~juliana/pub/taxi-privacy.pdf)

NYX

Taxi

DATA:

Does

It

Matter?
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21.

Aangezien het gebruik van gepseudomiseerde gegevens altijd synoniem is met de verwerking van
persoonsgegevens, moeten de opstellers van het ontwerp kennis nemen van het verslag van het
Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging betreffende technieken en goede
praktijken voor pseudonimisering9, en moet die verwerking worden geregeld met alle vereiste
waarborgen en moet zij beantwoorden aan de ter zake geldende beginselen10.

22.

Wat betreft het gebruik van het rijksregisternummer, herinnert de Autoriteit eraan dat unieke
identificatienummers een bijzondere bescherming genieten. Artikel 87 van de AVG bepaalt dat de
lidstaten die gebruik maken van een nationaal identificatienumme, erover moeten waken dat dit
alleen wordt gebruikt met passende waarborgen voor de rechten en vrijheden van de betrokkene.

23.

Zoals de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL), voorganger in
rechte van de Autoriteit, reeds eerder heeft benadrukt 11 impliceren dergelijke waarborgen:

•

dat het gebruik van een algemeen identificatienummer beperkt wordt tot de gevallen waarin
dit strikt noodzakelijk is, aangezien het risico's impliceert inzake koppeling van bestanden,

•

dat de doeleinden duidelijk en expliciet worden gepreciseerd, zodat men de beoogde
soorten verwerkingen kan vermoeden12,

•

dat de bewaartermijn van dat nummer en de eventuele mededelingen ervan aan derden
eveneens worden omkaderd,

•

dat de technische en organisatorische maatregelen het beveiligd gebruik passend
omkaderen, en

•

dat de niet-naleving van de bepalingen die het gebruik omkaderen gesanctioneerd worden
met effectieve, proportionele en ontradende sancties.

24.

Artikel 8 van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke
personen (WRR) beperkt het gebruik van het identificatienummer van het Register tot de taken
van algemeen belang, en stelt de instellingen die bij of krachtens een wet gemachtigd zijn dat
9

ENISA, https://www.enisa.europa.eu/publications/data-pseudonymisation-advanced-techniques-and-use-cases en

https://www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/enisa-proposes-best-practices-and-techniques-for-pseudonymisation;
Hetzelfde geldt voor het evenredigheidsbeginsel dat verwijst naar het specifiekere beginsel van "minimale
gegevensverwerking" dat inhoudt dat de persoonsgegevens toereikend, ter zake dienend en beperkt moeten zijn tot wat
10

noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, overeenkomstig artikel 5, lid 1, punt c) van de AVG.
11
12

Advies 19/2018 van 29 februari 2018 over een voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen "Binnenlandse Zaken".

Enkel "identificatie" als doeleinde vermelden voor het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister beantwoordt
niet aan deze criteria. De redenen waarom de identificatie plaatsvindt en het kader waarin dit nummer wordt gebruikt, dienen
te worden gepreciseerd, zodat men de soorten verwerkingen kan vermoeden die met behulp van dit nummer zullen worden
uitgevoerd.
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nummer met dat doel te gebruiken, vrij van voorafgaande machtiging bij ministerieel besluit. Elke
wettelijke bepaling die in een dergelijk gebruik voorziet, moet aan de gebruikelijke kwaliteitscriteria
voldoen door ten minste duidelijk het concrete doeleinde aan te geven waarvoor het
identificatienummer in het Rijksregister zal worden gebruikt.
3.

BEWAARTERMIJN

Het ontwerp bepaalt: "De aldus gepseudonimiseerde persoonsgegevens worden door het

25.

Observatorium Brussel Huisvesting voor onbeperkte duur bewaard." Deze onbeperkte bewaring
wordt gerechtvaardigd door het feit dat "het van essentieel belang is dat de evolutie van de

monitoring en het daarmee samenhangende overheidsbeleid wordt gewaarborgd".
26.

Deze formulering is in strijd met artikel 5, lid 1, punt e), van de AVG. Geaggregeerde gegevens
(namelijk de werkelijk anonieme resultaten van de statistische analyse) vallen niet onder de AVG
en kunnen geldig voor onbepaalde tijd worden bewaard, maar dat is niet zo voor gegevens die
worden gebruikt voor het opstellen van deze statistieken (die overigens rechtmatig worden
bewaard door hoven en rechtbanken), zelfs indien zij gepseudonimiseerd zijn.

27.

In dit verband herinnert de Autoriteit eraan dat de identificatie van een persoon niet enkel slaat
op de mogelijkheid om zijn naam en/of adres te achterhalen, maar eveneens op de mogelijkheid
om hem te identificeren via een proces van individualisering, correlatie of gevolgtrekking.

28.

De Autoriteit vestigt de aandacht van de aanvrager op het feit dat er een verschil bestaat tussen
gepseudonimiseerde gegevens, die in artikel 4, punt 5), van de AVG worden gedefinieerd als
gegevens "die niet meer aan een betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende

gegevens worden gebruikt" en geanonimiseerde gegevens, die niet langer met redelijke middelen
aan een bepaalde persoon kunnen worden toegeschreven, en dat enkel deze laatste geen
persoonsgegevens meer vormen en dus overeenkomstig overweging 26 13 zijn uitgesloten van de
werkingssfeer van de AVG. In dat verband benadrukt de Autoriteit dat zelfs geaggregeerde
statistische resultaten, indien zij betrekking hebben op een beperkt aantal personen, niet als echt
anoniem kunnen worden beschouwd.
29.

Derhalve, rekening houdend met de definitie van persoonsgegevens in artikel 4, punt 1), van de
AVG14, moet ervoor worden gezorgd dat aan de vereiste hoge normen voor anonimisering wordt

13

Voor meer informatie, zie advies 5/2014 (WP216) over anonimiseringstechnieken, 2.2.3., blz. 11 van de Groep artikel 29,
https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp216_nl.pdf.
14

Namelijk : « alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna „de betrokkene”
genoemd); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met
name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of
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voldaan en dat de gegevens niet eenvoudigweg worden gepseudonimiseerd. De verwerking van
gegevens, zelfs al zijn deze gepseudonimiseerd, moet immers worden beschouwd als een
verwerking van persoonsgegevens in de zin van de AVG en er moet dus met name een
maximumbewaartermijn voor de gegevens worden vastgesteld.
4.
30.

ONTVANGERS

De Autoriteit heeft bedenkingen bij de relevantie van een mededeling van gegevens aan het OBH.
Indien het nagestreefde doeleinde werkelijk, zoals het ontwerp bepaalt, beperkt is tot het opstellen
van statistieken, en de aanvrager het OBH niet wil toestaan om de verzamelde persoonsgegevens
voor andere doeleinden te hergebruiken (bijvoorbeeld in verband met bewaking, de beperking van
rechten van bepaalde "profielen" van verhuurders, of het opleggen van sancties), is de Autoriteit
van mening dat moet worden bepaald dat deze gegevens niet aan het OBH, maar aan het Brussels
Instituut voor Statistiek en Analyse, worden meegedeeld, waarbij deze laatste de geaggregeerde
gegevens (d.w.z. het geanonimiseerde resultaat van de statistische analyse) ter beschikking van
het OBH en/of iedere belanghebbende derde moet stellen.

31.

Het

Brussels

Instituut

voor

Statistiek

en

Analyse

moet

overigens

in

beginsel

de

rechtmatigheidsgrond voor de beoogde evaluatieverwerkingen vormen en in dit verband de
waarborgen voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen bevatten. Wat openbare statistieken
betreft, wordt in overweging 162 van de AVG benadrukt dat inzake de verwerking van
persoonsgegevens voor statistische doeleinden, in het Unierecht of het lidstatelijke recht met name
bepalingen betreffende statistische inhoud, toegangscontrole en specificaties voor het verwerken
van persoonsgegevens voor statistische doeleinden, alsmede passende maatregelen ter
bescherming van de rechten en vrijheden van de betrokkene en ter verzekering van statistische
geheimhouding, dienen te worden vastgesteld15. In dit verband en voor de goede orde verwijst de
Autoriteit naar haar recente advies ter zake in verband met de federale tegenhanger van het
Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse, namelijk advies 147/2021 16. Indien het normatieve
kader van het Brussels Instituut voor Statistiek niet de vereiste waarborgen biedt die op dit gebied
vereist zijn, zoals uiteengezet in het bovengenoemde advies, moet het ontwerp hierin dus voorzien.
32.

Bij gebrek hieraan verzoekt de Autoriteit de aanvrager de noodzaak van een medeling van
persoonsgegevens aan het OBH naar behoren te motiveren.

van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele
of sociale identiteit van die natuurlijke persoon».
15
16

Europese Verordening 223/2009 van 11 maart 2009 legt eveneens verplichtingen aan de lidstaten op dit gebied op.

Advies nr. 127/2021 van 28 juli 2021 van de Autoriteit betreffende een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 4
juli 1962 betreffende de openbare statistiek.
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5.
33.

BEPERKING VAN DE RECHTEN VAN DE BETROKKENE

De Autoriteit stelt vast dat het ontwerp de mogelijkheid wil schrappen om bezwaar te maken tegen
de overdracht van iemands gegevens aan het OCMW naar het voorbeeld van wat in artikel 50 van
het Vlaamse decreet van 9 november 2018 "houdende bepalingen betreffende de huur van voor
bewoning bestemde goederen of delen ervan bepaald wordt","door het OCMW in staat te stellen

sneller begeleiding te bieden in de hoop de uitzetting te vermijden" . De memorie van toelichting
rechtvaardigt: "Deze beperking van de privacy van de huurder wordt verantwoord door het

algemene belang, om steun te bieden aan mensen die bedreigd worden met uitzetting, en is
evenredig, aangezien de OCMW-medewerkers gebonden zijn aan een vertrouwelijkheidsplicht en
deze informatie dus niet mogen doorgeven aan andere spelers. Bovendien is de huurder niet
verplicht de doorverwijzing van het OCMW te aanvaarden, het is enkel een optie die het OCMW
aanbiedt."
34.

De Autoriteit kan enkel sceptisch staan tegenover een maatregel zijnde "verantwoord door het

algemene belang", die bedoeld is om sneller steun te kunnen bieden aan een persoon... die
uitdrukkelijk de wens te kennen heeft gegeven dat zijn gegevens niet aan het OCMW worden
meegedeeld. Bovendien zou de Autoriteit de opsteller van het bovengenoemde decreet, indien hij
haar had geraadpleegd vóór de aanneming ervan (zoals hij wettelijk verplicht is te doen) krachtens
artikel 21 van de AVG, aan het volgende hebben herinnerd: "De betrokkene heeft te allen tijde het

recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen
de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of
f)".
35.

De Autoriteit merkt op dat het ontwerp dit recht wil beperken (evenals de rechten van de
betrokkene op toegang, rectificatie en beperking van de verwerking) "omdat anders de concrete

uitvoering van bovengenoemde statistische doelstellingen in het gedrang kan worden gebracht" ,
hetgeen niet in overeenstemming is met de in de memorie van toelichting vermelde behoefte aan
snelle bijstand van het OCMW, die het ontwerp wil opleggen aan de persoon die met uitzetting
wordt bedreigd. Krachtens artikel 23, lid 2, van de AVG, moet elke wettelijke maatregel die
dergelijke beperkingen omvat echter noodzakelijkerwijs "specifieke bepalingen bevatten met

betrekking tot, in voorkomend geval, ten minste:
a) de doeleinden van de verwerking of van de categorieën van verwerking,
b) de categorieën van persoonsgegevens,
c) het toepassingsgebied van de ingevoerde beperkingen,
d) de waarborgen ter voorkoming van misbruik of onrechtmatige toegang of doorgifte,
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e) de

specificatie

van

de

verwerkingsverantwoordelijke

of

de

categorieën

van

verwerkingsverantwoordelijken,
f)

de opslagperiodes en de toepasselijke waarborgen, rekening houdend met de aard, de
omvang en de doeleinden van de verwerking of van de categorieën van verwerking,

g) de risico's voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen, en
h) het recht van betrokkenen om van de beperking op de hoogte te worden gesteld, tenzij dit

afbreuk kan doen aan het doel van de beperking ”.
36.

Aangezien het algemeen belang verbonden aan de invoering van een monitoring moeilijk als
geldige reden kan worden beschouwd om een persoon te verbieden onjuiste, hem betreffende
gegevens te rectificeren, toegang te krijgen tot zijn eigen gegevens of bezwaar te maken tegen de
mededeling van zijn gegevens om hem in staat te stellen bijstand te krijgen, terwijl hij daar geen
gebruik van wenst te maken, is de Autoriteit van mening dat de beperkingen waarin het ontwerp
voorziet (met inbegrip van de schrapping van de opt-out) uit het ontwerp moeten worden
weggelaten.

Om deze redenen,
is de Autoriteit van mening,
Wat betreft de belangrijkste inmenging:
-

de profilering van de eigenaars moet worden weggelaten, anders moeten de rechtmatigheid
van het doel, evenals de noodzakelijkheid en evenredigheid van de verwerkingen die nodig
zijn om dit doel te bereiken, in de memorie van toelichting worden aangetoond (punt 6);

-

het ontwerp moet waarborgen voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen bevatten die
hen beschermen tegen elk gebruik van de verzamelde gegevens om beslissingen tegen hen
te nemen (punt 9);

Wat betreft de andere bepalingen van het ontwerp:
-

het doel om een grotere efficiëntie van de tussenkomst van het OCMW te verzekeren, moet
uitdrukkelijk in het ontwerp worden vermeld (punt 8);

-

de categorie van gegevens met betrekking tot de "sociaaleconomische status van de personen
die worden uitgezet" moet worden gepreciseerd (punt 12);

-

de noodzaak van de verzameling en mededeling van het telefoonnummer en het e-mailadres
van de huurder die met uitzetting wordt bedreigd, moet in de memorie van toelichting aan de
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hand van objectieve elementen worden gerechtvaardigd, anders moet worden afgezien van
de verwerking van deze gegevens (punt 14);
-

de term "verdere verwerking" moet worden weggelaten (punt 15);

-

de vermelding in het ontwerp "Bovengenoemde doeleinden vereisen de verwerking van

persoonsgegevens. Deze gegevens worden gepseudonimiseerd, maar kunnen niet worden
geanonimiseerd." moet worden gerelativeerd (punt 18);
-

de pseudonimiseringsstrategie moet in de memorie van toelichting worden beschreven (punt
18);

-

de

kwestie

van

de

verwerking

van

het

adres

van

het

onroerend

goed,

het

bankrekeningnummer en het adres van de partijen moet worden verduidelijkt (punt 18);
-

de mededeling van de rekeningnummers van de partijen en van alle in de meegedeelde
beslissingen vervatte gegevens die niet noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van het doel,
moeten worden weggelaten VOORDAT de mededeling aan het OBH plaatsvindt (punt 19);

-

alleen de gegevens betreffende de hoofdverblijfplaats van de huurder die met uitzetting wordt
bedreigd, moeten aan het OCMW worden meegedeeld en, bij gebrek aan een rechtvaardiging
van de noodzaak voor wat betreft andere soorten woningen, ook aan het OBH (punt 20);

-

indien het ontwerp het identificatienummer van het Rijksregister wil gebruiken, moet het aan
de gebruikelijke kwaliteitscriteria voldoen door ten minste duidelijk het concrete doel aan te
geven waarvoor dat nummer zal worden gebruikt, en moet het minimale waarborgen bevatten
(punten 22-24);

-

er moet worden voorzien in een maximumbewaartermijn voor de gegevens, zelfs indien ze
gepseudonimiseerd zijn (punten 25 t.e.m. 29);

-

het ontwerp moet de relevantie aantonen van een gegevensmededeling aan het OBH in plaats
van aan het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (punten 30-32);

-

de in het ontwerp voorziene beperkingen (met inbegrip van de schrapping van de opt-out)
moeten worden weggelaten (punt 36).

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

