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Advies nr. 210/2022 van 9 september 2022

Betreft: Adviesaanvraag over bepaalde artikelen van het wetsontwerp houdende diverse
wijzigingen in-zake verkiezingen (II)(CO-A-2022-199)

Het Kenniscentrum van de Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna "de Autoriteit”);
Aanwezig: mevrouw Cédrine Morlière en mevrouw Griet Verhenneman en de heren Yves-Alexandre
de Montjoye en 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 Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken,
Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing, ontvangen op 13 juli 2022;
Brengt op 9 september 2022 het volgende advies uit:
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I.

Voorwerp van de aanvraag

1. De minister van Binnenlandse Zaken vraagt het advies van de Autoriteit over bepaalde artikelen
van het wetsontwerp houdende diverse wijzigingen inzake verkiezingen (II) (hierna «het
wetsontwerp» genoemd).
2. Dit wetsontwerp wijzigt:
•

de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop het Brussels Hoofdstedelijk
Parlement en de Brusselse leden van het Vlaams Parlement worden verkozen;

•

de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige
Gemeenschap wordt verkozen; en

•

wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur (betreffende de
verkiezingen van het Vlaams en Waals Parlement).

3. Uit de toelichting blijkt duidelijk dat het doel van dit wetsvoorstel erin bestaat het
verkiezingsproces te vereenvoudigen en te verbeteren met het oog op een goed beheer van
persoonsgegevens. Verschillende vormen van verwerking van persoonsgegevens, zoals het
opstellen van kiezerslijsten of de verwerking van gegevens die noodzakelijk zijn voor de aanwijzing
van personen die een functie zullen vervullen in een stembureau of telbureau, worden in het
wetsontwerp behandeld.
II.

Onderzoek

4. Uit het onderzoek van de bepalingen van het wetsontwerp blijkt dat de bepalingen waarover het
advies van de Autoriteit wordt gevraagd, vergelijkbaar zijn met die van het wetsontwerp Diverse
bepalingen (I), dat de wetgeving betreffende de verkiezingen voor

de Kamer van

Volksvertegenwoordigers en het Europees Parlement wijzigt.
5. Daarom verwijst de Autoriteit de auteur van het wetsontwerp naar de opmerkingen van de
Autoriteit over deze bepalingen in haar advies nr. 209/2022, die mutatis mutandis van toepassing
zijn op de bepalingen van het onderhavige wetsontwerp houdende diverse wijzigingen inzake
verkiezingen (II) waarover het advies van de Autoriteit wordt gevraagd.
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Om deze redenen,
is de Autoriteit van mening
dat het wetsontwerp moet worden aangepast overeenkomstig de opmerkingen van de
Autoriteit in haar advies 209/2022.

Voor het Kenniscentrum,
(get.) Cédrine Morlière, Directeur

