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Advies nr. 71/2020 van 24 augustus 2020 

 

 

 

 

Betreft: Advies m.b.t een voorontwerp van koninklijk besluit betreffende de bij te houden 

statistieken bedoeld in artikel 71 van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van 

het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het 

gebruik van contanten (CO-A-2020-077) 

 

De Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna de “Autoriteit”); 

 

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 Alexander De Croo, Vicepremier en minister van Financiën 

en Ontwikkelingssamenwerking ontvangen op 14/07/2020;  

 

Gelet op het verslag van mevrouw Alexandra Jaspar, Directeur van het Kenniscentrum van de 

Gegevensbeschermingsautoriteit ; 

 

Brengt op 24 augustus 2020 het volgend advies uit: 

.

.

. 

 .

.

. 
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I. VOORWERP VAN DE ADVIESAANVRAAG 

 

1. De heer Alexander De Croo, Vicepremier en minister van Financiën en Ontwikkelingssamenwerking 

verzocht op 14/07/2020 het advies van de Autoriteit omtrent een voorontwerp van koninklijk 

besluit betreffende de bij te houden statistieken bedoeld in artikel 71 van de wet van 18 september 

2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot 

beperking van het gebruik van contanten (hierna “het Ontwerp”). 

 

2. Het Ontwerp beoogt de aanvullende omzetting van artikel 44, lid 1 en 2 van Richtlijn (EU) 

2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van 

het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot 

wijziging van verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot 

intrekking van richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en richtlijn 

2006/70/EG van de Commissie (hierna “de Richtlijn), en de omzetting van artikel 1, 27) van 

Richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging 

van richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor 

het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de richtlijnen 2009/138/EG 

en 2013/36/EU. 

 

3. Het ontwerp geeft uitvoering aan artikel 72 van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming 

van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik 

van contanten. Het duidt de bevoegde autoriteiten aan die in het kader van deze wet van 18 

september 2017 statistieken dienen bij te houden alsook de gegevens die deze statistieken dienen 

te bevatten overeenkomstig de voornoemde artikelen in de richtlijnen. 

II. ONDERZOEK VAN DE ADVIESAANVRAAG 

 

4. In eerste instantie herinnert de Autoriteit eraan dat, overeenkomst artikel 1 AVG, gelezen in het 

licht van overweging 14 AVG, de bescherming die geboden wordt door de AVG louter betrekking 

heeft op natuurlijke personen en aldus geen betrekking heeft op de verwerking van gegevens 

over rechtspersonen en met name als rechtspersonen gevestigde ondernemingen. 

 

5. Het bijhouden van statistieken in de zin van het Ontwerp, zoals dit blijkt uit artikel 71 van de wet 

van 18 september 2017, draagt bij aan de voorbereiding van de risicobeoordeling bedoeld in artikel 

68 van diezelfde wet en voorziet in de mogelijkheid om de doeltreffendheid van het stelsel ter 

bestrijding van WG/FT op nationaal vlak te beoordelen. 
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6. De steller van het Ontwerp geeft aan dat deze doeleinden, in overeenstemming met artikel 89, lid 

1 AVG, kunnen worden verwezenlijkt zonder dat onderhavige verwerking de identificatie van 

betrokkenen toelaat. Rekening houdend met artikel 44, lid 2 van de Richtlijn en artikel 4 van het 

Ontwerp, neemt de Autoriteit hiervan akte.  

 

7. Het bijhouden van statistieken in de zin van het Ontwerp heeft aldus betrekking op anonieme of 

geanonimiseerde gegevens. Overeenkomstig artikel 4, lid 1 AVG, gelezen in het licht van 

overweging 26 AVG, zijn de gegevensbeschermingsbeginselen niet van toepassing op anonieme 

gegevens. De Autoriteit wenst er evenwel aan te herinneren dat het de verantwoordelijkheid is 

van de in artikel 3 van het Ontwerp aangeduide bevoegde autoriteiten – die in casu als 

verantwoordelijken voor de verwerking optreden – om ervoor te zorgen dat de gegevens zodanig 

verwerkt worden dat elke mogelijkheid tot identificatie van betrokkenen onherroepelijk wordt 

uitgesloten. 

 

8. In dit verband herhaalt de Autoriteit 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. 

 

9. Voor het overige verwijst de Autoriteit naar advies 05/2014 van de Werkgroep «  Artikel 29  » 

over gegevensbescherming, voorganger van het Europees Comité voor gegevensbescherming, 

over de anonimiseringstechnieken1. 

 

OM DEZE REDENEN, 

 

de Autoriteit, 

is van oordeel dat 

 

- Het bijhouden van statistieken in de zin van het Ontwerp geen betrekking heeft op de 

verwerking van persoonsgegevens en aldus buiten het toepassingsgebied van de AVG 

valt. 

  

 

(get.) Alexandra Jaspar 

Directeur van het Kenniscentrum 

                                                
1 Dit advies is beschikbaar op volgend adres: https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-
recommendation/files/2014/wp216_nl.pdf 

https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp216_fr.pdf
https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp216_fr.pdf

