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Advies nr. 206/2021 van 16 november 2021 

 

 

 

 

Betreft: Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de ijkverrichtingen 

voor opslagtanks (CO-A-2021-209) 

 

 

Het Kenniscentrum van de Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna de “Autoriteit”), aanwezig 

mevrouw Marie-Hélène Descamps, mevrouw Alexandra Jaspar en heren Bart Preneel en Frank 

Robben; 

 

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

inzonderheid op artikelen 23 en 26 (hierna “WOG”); 

 

Gelet op de 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 het verzoek om advies van de heer Pierre-Yves Dermagne, Minister van Economie, KMO, 

Middenstand en Energie, ontvangen op 16/09/2021;  

 

Gelet op het verslag van Alexandra Jaspar;   

 

Brengt op 16 november 2021 het volgend advies uit: 
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I. VOORWERP VAN DE AANVRAAG 

 

1. Het voor advies voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit betreffende de ijkverrichtingen 

voor opslagtanks, hierna het ontwerpbesluit, strekt ertoe om het huidige koninklijk besluit van 3 

november 1993 betreffende de landtanks te vervangen1.  

 

2. De exploitatie van de opslagtanks vormt een dienstverlening voor de producent/verkoper en 

de koper van in transit opgeslagen producten. Het belang van het juist meten van de actuele 

hoeveelheid van opgeslagen producten is niet enkel belangrijk in het kader van de commerciële 

transacties maar ook voor het correct innen van accijnzen en voor het monitoren van milieuprestaties. 

Daartoe wordt de regeling m.b.t. de ijkverrichtingen aan opslagtanks uitgewerkt. 

 

3. Artikel VIII. 43, § 1, van het Wetboek Economisch Recht bepaalt: “Metingen in het economisch 

verkeer die tot doel hebben de hoeveelheid van enig goed of de hoegrootheid van een dienst te 

bepalen, worden met geijkte meetinstrumenten verricht”. Het bepaalt verder dat de Koning de 

toepassing van paragraaf 1 kan verruimen tot andere metingen in het economisch verkeer (§ 3). 

Verder verlenen de artikelen VIII.46, VIII.51, VIII.52 en VIII.53, van het Wetboek Economisch Recht 

de Koning de bevoegdheid om onder meer de eerste ijk, herijk en technische controle uit te werken. 

 

4. Deze artikelen strekken er dus toe om procedures op punt te stellen teneinde correcte 

metingen aan de hand van geijkte instrumenten te verzekeren. Dit kan gekwalificeerd worden als een 

welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd doeleinde in de zin van artikel 5.1.b) AVG. 

 

5. De bepalingen van het ontwerpbesluit zijn hoofdzakelijk technisch en procedureel van aard. 

De Raad van State merkte in zijn advies 69.843/1/V van 2 augustus 2021 op dat er n.a.v. het ijkproces 

ook persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkenen zijn niet noodzakelijk allemaal 

rechtspersonen) en bijgevolg een advies van de Autoriteit vereist is. De Autoriteit zal de volgende 

artikelen van het ontwerpbesluit analyseren: 

 

• artikel 9: het preciseert de informatie die de erkende keuringsinstelling n.a.v. de aanvraag tot 

eerste ijk meedeelt aan de Metrologische Dienst van de FOD Economie; 

• artikel 11 somt de  elementen van het metrologisch dossier op dat n.a.v. een ijking wordt 

aangelegd. 

 

  

 
1 De wet van 16 juni 1970 betreffende de meeteenheden, de meetstandaarden en de meetwerktuigen waarvan het koninklijk 
besluit van 3 november 1993 een uitvoeringsbesluit is, is inmiddels opgeheven en de bepalingen m.b.t. meeteenheden, de 
meetstandaarden en de meetwerktuigen werden geïntegreerd in het Wetboek Economisch Recht. 
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II. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG 

 

6. De eerste ijk van een opslagtank wordt door de Metrologische Dienst uitgevoerd op basis van 

een metrologisch dossier opgesteld door een erkende keuringsinstelling die daartoe wordt aangezocht 

door de gebruiker van de opslagstank. N.a.v. dat verzoek deelt de keuringsinstelling de naam, het 

adres en het ondernemingsnummer van de gebruiker mee aan de Metrologische Dienst evenals de 

locatie van de opslagtank en een aantal technische details (artikel 9, § 3, van het ontwerp). 

 

7. De mededeling van de naam, het adres en ondernemingsnummer van de gebruiker stelt in 

het licht van artikel 5.1.c) AVG geen problemen. Deze gegevens laten toe de gebruiker eenduidig te 

identificeren aan de hand van zijn ondernemingsnummer en zijn noodzakelijk opdat de Metrologische 

dienst (artikel 9, §§ 8 – 10): 

 

• de gebruiker kan informeren over de eventuele redenen van vertraging bij de behandeling 

van zijn dossier; 

• zijn beslissing en het eventuele certificaat kan afleveren aan de gebruiker. 

 

8. Artikel 11 van het ontwerp detailleert de gegevens die het metrologisch dossier bevat. Met 

uitzondering van de naam, het adres, het ondernemingsnummer en de contactgegevens van 

respectievelijk de gebruiker en de fabrikant en installateur van de opslagtank betreft het technische 

informatie m.b.t. de opslagtank. Ook deze gegevens stellen in het licht van artikel 5.1.c) AVG geen 

problemen. Ze stellen de Metrologische dienst in staat om direct bijkomende informatie op te vragen 

(artikel 11, § 2, van het ontwerp) indien ze die nodig hebben bij de persoon die het best geplaatst is 

om deze te verstrekken.  

 

9. Het ontwerp moet aangevuld worden met de volgende elementen, voor zover ze niet geregeld 

zijn door de bepalingen van het Wetboek Economisch Recht: 

 

a) Het ontwerp moet de verwerkingsverantwoordelijke identificeren. De bepaling van de 

verwerkingsverantwoordelijke(n) draagt bij tot transparantie en vergemakkelijkt de 

uitoefening van de rechten van de betrokkenen vastgelegd door de artikelen 12 – 22 

AVG. De Autoriteit maakt van deze gelegenheid gebruik om eraan te herinneren dat 

de aanwijzing van de verwerkingsverantwoordelijken in het licht van de feitelijke 

omstandigheden gepast moet zijn. Met andere woorden, voor elke verwerking van 

persoonsgegevens moet worden nagegaan wie feitelijk  het doel nastreeft en controle 

heeft over de verwerking2.  

 
2 Zowel de Werkgroep 29 – voorganger van de EDPB – als de Autoriteit hebben benadrukt dat het concept 
verwerkingsverantwoordelijke vanuit een feitelijk perspectief moet worden benaderd. Zie: Werkgroep 29, Advies 1/2010 over 
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b) Het ontwerp moet de bewaartermijn van de gegevens regelen. Krachtens artikel 

5.1.e) AVG mogen persoonsgegevens niet langer worden bewaard, in een vorm die 

het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren, dan noodzakelijk voor de 

verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. In het licht van 

artikel 6.3 AVG, dienen ofwel de (maximale) bewaartermijnen van de te verwerken 

persoonsgegevens te worden voorzien rekening houdend met de onderscheiden 

doeleinden en categorieën van gegevens, ofwel minstens criteria worden opgenomen 

die toelaten deze (maximale) bewaartermijnen te bepalen. 

 

OM DEZE REDENEN, 

de Autoriteit 

 

heeft geen opmerkingen bij het voorgelegde ontwerp voor zover de in punt 9 aangehaalde elementen 

(identificatie verwerkingsverantwoordelijke en bepalen van de bewaartermijn) reeds geregeld zijn door 

het Wetboek Economisch Recht, zo niet moeten deze vooralsnog in het ontwerp worden opgenomen. 

 

 

 

Voor het Kenniscentrum, 

(get.) Alexandra Jaspar, Directeur 

 
de begrippen "verantwoordelijke voor de verwerking" en "verwerker", 16 februari 2010, blz. 9 
(https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2010/wp169_en.pdf en 
Gegevensbeschermingsautoriteit, Overzicht van de begrippen verwerkingsverantwoordelijke/verwerker in het licht van de 
Verordening (EU) nr. 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 (AVG) en enkele specifieke toepassingen voor vrije 
beroepen zoals advocaten, blz.1 (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/publications/begrippen-
verwerkingsverantwoordelijke-verwerker-in-het-licht-van-de-verordening-eu-nr.-2016-679.pdf ). 

https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2010/wp169_en.pdf
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/publications/begrippen-verwerkingsverantwoordelijke-verwerker-in-het-licht-van-de-verordening-eu-nr.-2016-679.pdf
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/publications/begrippen-verwerkingsverantwoordelijke-verwerker-in-het-licht-van-de-verordening-eu-nr.-2016-679.pdf

