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Synthese 

In onze snel evoluerende en onzekere wereld van vandaag, stelt de Gegevensbeschermingsautoriteit 

(GBA) zich tot doel om als een baken te functioneren op het vlak van de verwerking van 

persoonsgegevens, om mee richting te geven aan de digitale maatschappij van morgen. Met de dag 

worden immers exponentieel meer gegevens van ons allen opgeslagen en gebruikt. 

Tegen die achtergrond is het onze ambitie om -binnen onze wettelijke opdracht- burgers, 

ondernemingen, verenigingen en overheden te leiden naar een digitale wereld waar privacy een 

realiteit is voor iedereen. Die doelstelling is ambitieus, maar haalbaar. Als GBA geloven wij immers 

dat met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in Europa een onomkeerbare weg is 

ingeslagen naar een vraag van burgers om meer vertrouwen, respect en integriteit. 

De massale verwerking van persoonsgegevens in de digitale tijd van vandaag lijkt ons niet alleen 

afhankelijk, maar ook bewust te hebben gemaakt. We stellen vast dat die trend naar méér bescherming 

overal ter wereld ontstaat, en wet- en regelgeving wordt aangenomen waarvoor de AVG al dan niet 

expliciet heeft model gestaan.  

Als GBA beseffen we dat privacy en gegevensbescherming meer dan ooit onder druk staan. Als burgers 

laten we continu “sporen” van onszelf achter. Die informatie kan worden gebruikt voor nobele 

doeleinden, maar ook voor minder nobele. Bovendien worden door nieuwe technologische 

ontwikkelingen zaken mogelijk die dat tot voor kort niet waren. Onze gedragingen worden vandaag de 

dag niet alleen geobserveerd in een poging om ons “beter te kennen”, maar ook om onze toekomstige 

gedragingen te voorspellen of te beïnvloeden. Dergelijke fenomenen vinden overigens al lang niet meer 

alleen in de commerciële sfeer plaats. Onze democratie zelf staat bijvoorbeeld onder druk door politieke 

reclame via sociale media. 

De uitdagingen zijn dus enorm. We zijn er ons er ten volle van bewust dat we als GBA een prominente 

rol te spelen hebben en willen die ook waarmaken. Daartoe stellen wij de volgende strategische 

doelstellingen voorop: 

• SD 1: Een verbeterde gegevensbescherming door sensibilisering 

• SD 2: Een verbeterde gegevensbescherming door handhaving 

• SD 3: Een verbeterde gegevensbescherming door evoluties te identificeren en te 

beantwoorden 

• SD 4: Een verbeterde gegevensbescherming door samenwerking met andere instanties 

• SD 5: Een verbeterde gegevensbescherming met de GBA als leider en referentiecentrum 

• SD 6: Een verbeterde gegevensbescherming met de GBA als efficiënte toezichthouder 

 

Met dit Strategisch Plan willen wij de inhoudelijke motivering aanbrengen voor onze eerder 

ingediende Meerjarenbegroting 2020-2025. Zonder de daarin vooropgestelde minimale budgetten, 

achten wij het niet mogelijk om onze toezichtsopdracht en dus dit plan optimaal volledig en succesvol 

uit te oefenen. 
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Glossarium 

Wet/verordening Omschrijving 

De Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(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) is een 
Europese verordening die de regels voor de verwerking van 
persoonsgegevens in de hele Europese Unie harmoniseert. Ze 
vervangt de privacyrichtlijn 95/46/EG, die in 1995 van kracht 
werd en niet meer aansluit bij de huidige digitale realiteit. 
Deze verordening stelt dat het vrije verkeer van 
persoonsgegevens in de Unie noch beperkt noch verboden 
moet worden om redenen die verband houden met de 
bescherming van natuurlijke personen ten aanzien van de 
verwerking van persoonsgegevens. 
Het doel van de AVG is niet enkel om de bescherming van 
persoonsgegevens te garanderen, maar eveneens om de 
“digitale economie zich in de hele interne markt te laten 
ontwikkelen”. De GBA opteert voor “respectvolle innovatie”, 
waarbij vanuit de kennis en expertise op het vlak van de 
verwerking van persoonsgegevens steeds het juiste 
evenwicht wordt gevonden. 
 
 

De wet van 3 december 2017 tot 
oprichting van de 
Gegevensbeschermingsautoriteit 
(WOG) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze organieke wet regelt de interne organisatie en werking 
van de Gegevensbeschermingsautoriteit. Meer specifiek zijn 
er twee artikels die de werking van de GBA specifiek 
vormgeven: 
 

• Artikel 4 
Dit artikel bepaalt de algemene opdracht van de GBA 
als “het toezicht op de naleving van de 
grondbeginselen van de bescherming van de 
persoonsgegevens, in het kader van deze wet en van 
de wetten die bepalingen bevatten inzake de 
bescherming van de verwerking van 
persoonsgegevens”. De GBA is dus in beginsel niet 
alleen bevoegd voor toezicht op de naleving van de 
AVG of de algemene wetgeving inzake 
gegevensbescherming, maar kan eveneens toezicht 
uitoefenen over de naleving van andere, meer 
specifieke wetgeving zoals bijvoorbeeld de 
camerawetgeving. 
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• Artikel 9 
Dit artikel bepaalt dat één van de 
gemeenschappelijke verantwoordelijkheden van het 
nieuwe Directiecomité het opmaken van een 
strategisch plan (2019-2025) is. 
 
 

De wet van 30 juli 2018 betreffende 
de bescherming van natuurlijke 
personen met betrekking tot de 
verwerking van persoonsgegevens 
(WVG) 
 
 

De wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen 
met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens heft 
de privacywet van 8 december 1992 definitief op en voert 
bepaalde aspecten van de AVG verder uit.  

E-privacy verordening 
 
(Verordening van het Europees 
Parlement en de Raad met 
betrekking tot de eerbiediging van 
het privéleven en de bescherming 
van persoonsgegevens in 
elektronische communicatie) 
 
 

De e-privacy verordening (ePV) werd voorgesteld ter 
vervanging van de e-privacyrichtlijn (richtlijn betreffende 
privacy en elektronische communicatie). Deze nieuwe 
verordening, die nog niet van kracht is, zou beter afgestemd 
zijn op de nieuwe technologische realiteit. De aanpassingen 
betreffen onder andere de beveiliging en vertrouwelijkheid 
van communicatie, het definiëren van duidelijkere regels over 
volgtechnologieën zoals cookies en meer harmonisatie 
tussen de lidstaten. 
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Deel I – Inleiding 

A. Omgevingsanalyse 

We leven in uitdagende tijden waarin de wereld sterk en snel verandert. Technologische evoluties en 

globalisering gaan razendsnel en maken allerlei nieuwe diensten en verdienmodellen mogelijk, 

gebaseerd op het gebruik van allerhande gegevens. Naast de grote economische impact, brengen deze 

evoluties ook maatschappelijke vragen met zich mee. Burgers, bedrijven en overheden moeten zich 

continu afvragen hoe zij met al deze gegevens verantwoord kunnen omgaan en een evenwicht zoeken 

tussen vaak op het eerste zicht tegenstrijdige belangen (vb. innovatie vs. privacybescherming; veiligheid 

vs. privacybescherming). 

Internationaal en Europa 

Sinds de goedkeuring van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in 2016, heeft Europa 

een leidende rol op het vlak van gegevensbescherming. Gelijkaardige wet- en regelgevende initiatieven 

worden genomen of overwogen door een groot aantal landen in de wereld. Volgens recent globaal 

onderzoek hebben nu 132 landen een alomvattende privacywetgeving. Ook in de Verenigde Staten – 

dat tot nog toe een uitzondering vormde en slechts sectorale regels had - wordt onder druk van 

verschillende staten en grote bedrijven nu ook op omvattende federale wetgeving aangestuurd. 

(Geenleaf, 2019) 

In de Europese Unie is de AVG juist over anderhalf jaar van toepassing. De AVG is een zeer ambitieus 
project, maar is nodig voor een verantwoord gebruik van persoonsgegevens in een uitermate complexe 
omgeving. Uit een recent document van de Europese Raad van Ministers ter voorbereiding van de 
geplande evaluatie van de AVG (in 2020) is gebleken dat nagenoeg alle lidstaten van oordeel zijn dat de 
concrete toepassing van de AVG de nodige uitdagingen met zich meebrengt, niet in het minst omdat 
aan de (nationale) toezichthouders heel wat nieuwe taken en instrumenten werden toebedeeld. 
(Europese Raad van Ministers, 2019) 
 

Ook in ons land brengt de omvorming van de voormalige (hoofdzakelijk adviserende) Commissie voor 

de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL) tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) 

de nodige uitdagingen met zich mee. Met dit plan wil de GBA op transparante wijze aangeven welke 

richting zij daarbij wil uitgaan. 

Privacy als fundamenteel recht onder druk 

Wij beseffen ten volle dat privacy en gegevensbescherming meer dan ooit onder druk staan. Als burgers 

laten we continu “sporen” van onszelf achter. Die informatie kan worden gebruikt voor nobele 

doeleinden, maar ook voor minder nobele. Bovendien worden door nieuwe technologische 

ontwikkelingen zaken mogelijk die dat tot voor kort niet waren. Onze gedragingen worden vandaag de 

dag niet alleen geobserveerd in een poging om ons “beter te kennen”, maar om onze toekomstige 

gedragingen te voorspellen of te beïnvloeden. Dergelijk fenomeen vindt overigens al enige tijd niet meer 

alleen in de commerciële sfeer plaats. Onze democratie zelf staat bijvoorbeeld onder druk door politieke 

reclame via sociale media. 

Hoewel één zwaluw uiteraard de lente niet maakt, zien wij hier en daar toch hoopvolle tekenen 

verschijnen. Zo bleek uit recent Europees onderzoek dat 73% van de Europeanen ten minste één van 

zijn rechten op vlak van gegevensbescherming kent (Europese Raad van Ministers, 2019). Daarnaast 

stellen wij vast dat studies steeds vaker suggereren dat het belang dat burgers en ondernemingen 

hechten aan een effectieve bescherming van de privacy toeneemt naarmate meer en meer gegevens 
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(kunnen) worden verzameld, opgeslagen en gecombineerd. Zo concluderen recente studies dat er sterke 

indicaties zijn dat investeringen in privacy voor organisaties meer voordeel brengen dan het louter 

naleven van de geldende regels, bijvoorbeeld door het verkorten van de verkoop cyclus en het 

toenemen van het consumentenvertrouwen. (Cisco, 2019). Een andere studie stelde dat bijna 69% van 

de consumenten aangaf geen klant te willen zijn van een onderneming die op invasieve wijze gegevens 

gebruikt (Accenture, 2019). Ook het feit dat meer proactieve organisaties de grootste voordelen ervaren 

(Cap Gemini, 2019), beschouwen wij als een hart onder de riem.  

 

De cruciale uitdaging voor de GBA is bijgevolg om - naar analogie met de Gartner Technology Hype Cyclus 

- voor de komende jaren een hoog en stabiel “Plateau van Productiviteit” te vinden voor de toepassing 

van de regels in verband met gegevensbescherming (Figuur 1: “GDPR Hype Cyclus”). 

 

Figuur 1: “GDPR Hype Cyclus” 

 

Bron: www.gartner.com 

 

B. De vernieuwde GBA en haar Strategisch Plan 

Zoals de maatschappij waarin zij functioneert, is ook de GBA zelf anno 2020 in volle verandering. Er zijn 

niet alleen de nieuwe bevoegdheden en instrumenten waarop wij moeten toezien (zoals onder meer: 

het opleggen van sancties, het uitvoeren van inspecties, het registreren van gegevenslekken, toezicht 

houden over gegevensbeschermingseffectbeoordelingen en/of gedragscodes, enz.). 

Artikel 9 van de WOG bepaalt dat één van de gemeenschappelijke verantwoordelijkheden van het 

nieuwe Directiecomité het opmaken van een Strategisch Plan is. Dat Strategisch Plan moet in wezen 

bijdragen tot het creëren van een publieke (meer)waarde. 
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Twee kerndoelen staan daarbij centraal: 

1. Duidelijkheid scheppen over onze ambities: 

• Het verduidelijken van onze gemeenschappelijke missie en visie, de lange termijn ambities en 

de na te streven doelstellingen. 

• Het definiëren van prioriteiten en strategische en operationele doelstellingen. 

• Het Plan als middel om de gekozen richting af te stemmen en te communiceren. 

2. Onze noden definiëren: 

• Het Plan aligneert activiteiten, mensen en middelen op de juiste prioriteiten. 

• Het Plan biedt een hefboom om te sturen op efficiëntie en effectiviteit. 

• Het Plan is een maatregel van transparantie op het vlak van het gebruik van onze financiële 

middelen. 

Het voorliggende ontwerp van Strategisch Plan werd door het Directiecomité met behulp van externe 

consultants uitgewerkt in twee fasen:  

• Fase 1 (juni - juli): visie, missie en waarden. (Roland Berger) 

• Fase 2 (augustus - november): prioriteiten, doelstellingen, organisatiemodel en middelen. (E&Y) 

Op geregelde tijdstippen werden eerdere versies of delen ervan voorgesteld aan de medewerkers, die 

door voorstellen, opmerkingen en suggesties ook actief hebben bijgedragen. Bovendien werden 

verschillende gesprekken ingepland met heel wat medewerkers. 
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Deel II - Wie zijn we? 

A. Statuut en bevoegdheid GBA 

GBA als onafhankelijke toezichthouder 

De Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna: GBA), is een onafhankelijk orgaan (federale instelling met 

rechtspersoonlijkheid, ingesteld bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers). 

 

De Autoriteit is samengesteld uit vijf organen en een Directiecomité. De WOG bepaalt de samenstelling 

van deze organen als volgt: 

Het Directiecomité: samengesteld uit de directeur van het Algemeen Secretariaat, de directeur van het 

Kenniscentrum, de directeur van de Eerstelijnsdienst, de Inspecteur-Generaal en de voorzitter van de 

Geschillenkamer (art 12 WOG); 

• Het Algemeen Secretariaat: onder leiding van de directeur van het Algemeen Secretariaat (art 

21 WOG). 

• De Eerstelijnsdienst: onder leiding van de directeur van de Eerstelijnsdienst (art 22 WOG). 

• Het Kenniscentrum: samengesteld uit zes (externe) leden en de directeur van het Kenniscentrum 

(art 24 WOG). 

• De Inspectiedienst: onder leiding van de Inspecteur-Generaal en samengesteld uit inspecteurs 

(art 29 WOG). 

• De Geschillenkamer: samengesteld uit een voorzitter en zes (externe) leden met kennis van de 

bescherming van persoonsgegevens, administratieve geschillenprocedures en 

informatieveiligheid (art 33 WOG). 

Aan de Gegevensbeschermingsautoriteit wordt een onafhankelijke Reflectieraad toegevoegd, die door 

Kamer van Volksvertegenwoordigers zal worden aangesteld. 

 

Samenstelling GBA 

De Gegevensbeschermingsautoriteit is met ingang van 25 mei 2018 de opvolger van de Commissie voor 

de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (de “Privacycommissie”). Na een overgangsperiode, 

waarin de leden van de voormalige Privacycommissie de taken en bevoegdheden van de GBA 

uitoefenden, legden de leden van het nieuwe Directiecomité op 24 april 2019 de eed af in de handen 

van de Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. De externe leden van het Kenniscentrum 

en de Geschillenkamer zijn respectievelijk op 4 april 2019 en 25 april 2019 door de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers benoemd. Samen bieden ze het hoofd aan de juridische, economische, 

ethische en technologische uitdagingen van de evolutie van de digitale samenleving. De leden van het 

Directiecomité, het Kenniscentrum en de Geschillenkamer zijn benoemd voor een eenmaal 

hernieuwbare termijn van zes jaar. 
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Tabel 1: Directiecomité 

Directiecomité Naam 

Algemeen Secretariaat  

• Directeur David Stevens 

Geschillenkamer  

• Voorzitter Hielke Hijmans 

Het Kenniscentrum  

• Directeur Alexandra Jaspar 

De Eerstelijnsdienst  

• Directeur Charlotte Dereppe 

De Inspectiedienst  

• Inspecteur-Generaal Peter Van den Eynde 

 

De voorzittersfunctie van de Gegevensbeschermingsautoriteit wordt alternerend waargenomen door 

de directeur van het Algemeen Secretariaat gedurende de eerste drie  jaar van een mandaat en door 

de directeur van het Kenniscentrum voor de tweede helft van een mandaat. 

 

Bevoegdheid GBA 

Artikel 4 van de GWOG bepaalt de algemene opdracht van de GBA als “het toezicht op de naleving van 

de grondbeginselen van de bescherming van de persoonsgegevens, in het kader van deze wet en van de 

wetten die bepalingen bevatten inzake de bescherming van de verwerking van persoonsgegevens”. De 

GBA is dus in beginsel niet alleen bevoegd voor toezicht op de naleving van de AVG of de algemene 

wetgeving inzake gegevensbescherming (wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van 

natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, hierna: “WVG”), maar 

kan eveneens toezicht uitoefenen over de naleving van andere, meer specifieke wetgeving zoals 

bijvoorbeeld de Camerawetgeving. 

Het toezicht van de GBA heeft evenwel geen betrekking op de verwerkingen door de hoven en 

rechtbanken alsook door het openbaar ministerie bij de uitoefening van hun gerechtelijke taken (art 4 

WOG). Naast de GBA zijn er op federaal niveau ook een aantal overige “sectorspecifieke” 

toezichthouders gecreëerd ten opzichte waarvan de GBA slechts residuair bevoegd is. Dit artikel werd 

door de wetgever specifiek ingevoegd om bevoegdheidsproblemen met andere federale instellingen te 

vermijden. Daarbij kan onder meer worden gedacht aan het Controleorgaan voor Politionele Informatie, 

het Comité I en het Comité P, zoals blijkt uit de parlementaire voorbereiding. 

De GBA is bevoegd ten opzichte van actoren en instanties uit de publieke en private sector, en heeft de 

mogelijkheid om zelfstandig sancties op te leggen. De GBA heeft bovendien ook de bevoegdheid om 

inbreuken op de grondbeginselen van de bescherming van de persoonsgegevens, in het kader van deze 

wet en van de wetten die bepalingen bevatten inzake de bescherming van de verwerking van 

persoonsgegevens ter kennis te brengen van de gerechtelijke autoriteiten en, waar passend, een 

rechtsvordering in te stellen teneinde deze grondbeginselen te doen naleven (art 6 WOG).  
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Rollen voor Reflectieraad, Kamer van Volksvertegenwoordigers en Marktenhof 

Naast louter interne toezichts- of coördinatiemechanismen, wordt de GBA in de onafhankelijke 

uitoefening van haar bevoegdheden ook omkaderd door een aantal externe vormen van toezicht of 

advies, zoals onder meer door de bevoegdheden die worden toegekend aan: 

• De Reflectieraad (art 8, 9, 10 WOG). 

• De Kamer van Volksvertegenwoordigers, zoals onder meer: 

- de goedkeuring van het reglement van interne orde (art 11 WOG); 

- de benoeming en intrekking van de benoeming van directieleden (art 45 WOG); 

- de beslissing over het personeelskader, het statuut en de wijze van aanwerving van het 

personeel (art 46 WOG); 

- de goedkeuring van en controle over de begroting (bijgestaan door het Rekenhof), alsook 

de goedkeuring van de gedetailleerde rekeningen van de GBA (art 49 WOG). 

Verder dient de GBA elk jaar bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Regering een verslag in 

over haar activiteiten van het voorafgaande jaar, in het bijzonder opgesteld op basis van de evaluatie-

indicatoren bedoeld in artikel 9, eerste lid, 2 WOG. Bij het verslag gaat een lijst van de adviezen en 

aanbevelingen die de GBA heeft uitgebracht. Er wordt aangegeven welke adviezen en aanbevelingen uit 

eigen beweging werden geformuleerd. Dat verslag wordt openbaar gemaakt en toegezonden aan de 

Europese Commissie en aan het Europees Comité voor gegevensbescherming bedoeld in de Verordening 

2016/679 (art 51 WOG). 

Tot slot staat tegen de beslissingen van de Geschillenkamer van de GBA beroep open bij het Marktenhof 

te Brussel (art 108 WOG). 

 

B. Onze missie, visie, waarden 

 

i. Visie 

In een snel veranderende wereld en maatschappij zoals hierboven beschreven, wil de GBA: 

 

Leiden naar een digitale wereld waar privacy een realiteit is voor iedereen 

 

“Leiden”:  

• De GBA wil zijn naam (“Gegevensbeschermingsautoriteit”) waarmaken: autoriteit opbouwen, 

uitstralen en uitdragen door: 

- informeren en adviseren (“gidsen”); 

- monitoren en superviseren (“toezien”); 

- inspecteren en sanctioneren (“afdwingen”). 

 

• Vanuit haar centrale rol op het vlak van verwerking van persoonsgegevens, (cf. art. 22 GW) wil 

de GBA zich al leider profileren ten aanzien van particuliere en publieke actoren. 
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“Digitale wereld”: 

• Het beschermen van de belangen van burgers staat centraal. De GBA wil daarbij maximaal 

maximaal rekening houden met de technologische, economische en maatschappelijke evoluties; 

 

• De AVG stelt dat “het vrije verkeer van persoonsgegevens in de Unie noch beperkt noch 

verboden wordt om redenen die verband houden met de bescherming van natuurlijke personen 

ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens”. Het doel van de AVG is niet enkel om de 

bescherming van persoonsgegevens te garanderen, maar eveneens om de “digitale economie 

zich in de hele interne markt te laten ontwikkelen” (overweging 7 AVG). Een toekomst waarin 

elk inzetten van nieuwe technologie a priori verworpen wordt, is bijgevolg niet aan de orde; dit 

is immers nefast voor de verhoging van de welvaart en van het welzijn van iedereen. In de plaats 

daarvan wil de GBA opteren voor “respectvolle innovatie”, waarbij vanuit de kennis en expertise 

op het vlak van de verwerking van persoonsgegevens steeds het juiste evenwicht wordt 

gevonden. Daarbij zou bijvoorbeeld rekening kunnen worden gehouden met andere 

overwegingen, zoals het belang van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek, of 

met de meerwaarde die een legitieme of voorzienbare gegevensuitwisseling kan bieden voor 

een efficiënte overheid. De GBA wil dus een cruciale rol opnemen als gids in de digitale wereld 

en maatschappij van morgen. 

 

• GBA wil open staan voor en luisteren naar zoveel mogelijk stakeholders 

 

“Privacy”: 

Vanuit haar expertise en bevoegdheden op het vlak van de verwerking van persoonsgegevens, wil de 

GBA bijdragen tot het recht op de eerbiediging van het privéleven, zoals gewaarborgd door artikel 22 

van de Grondwet, (art. 22 GW) en door verschillende Europese Verdragen. 

Tegelijkertijd wil de GBA door de uitoefening van haar bevoegdheden ook bijdragen aan het waarborgen 

van andere grondrechten in de digitale wereld van morgen. De massale verwerking van 

persoonsgegevens heeft immers ook gevolgen voor de andere fundamentele rechten van burgers, zoals 

onder meer de vrijheid van meningsuiting, het recht op vereniging en het verbod op discriminatie. Bij 

wijze van voorbeeld kan gedacht worden aan het debat over politieke reclame via sociale media. 

 

“Realiteit”: 

• Privacy moet reëel en vanzelfsprekend zijn en deel uitmaken van het DNA van organisaties: we 

staan slechts aan het begin van de tocht en er is nog een lange weg af te leggen. 

 

• Bewustzijn van burgers stimuleren: vermijden van privacy als ver “van mijn bed show”; 

overkomen van “privacy paradox”, waarbij burgers zich massaal zorgen maken om privacy, maar 

er individueel weinig aan doen om zich te beschermen. 

 

• Ondernemingen en overheden richtsnoeren verschaffen en regels effectief doen naleven; 

daarbij staat het effectief inzetten van het gehele spectrum aan “instrumenten” (cf. 

aanbevelingen, adviezen, gedragscodes, inspecties, uitspraken Geschillenkamer, toezicht op 
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gegevensbeschermingseffectbeoordelingen of functionarissen voor de gegevensbescherming…) 

centraal. 

 

“Voor iedereen”: 

Bescherming van persoonsgegevens kan geen “elite-recht” zijn, waarbij sommige groepen een betere 

bescherming zouden genieten dan andere, zij het omwille van socio-economische redenen dan wel 

omwille van een verschil in kennis omtrent de achterliggende processen van gegevensverwerkingen. De 

GBA kijkt daarom uitermate kritisch naar initiatieven waarbij privacy op gespannen voet komt te staan 

met financiële of economische belangen. 

In lijn met de groeiende Europese en internationale aandacht daarvoor, wil de GBA ook specifiek 

inzetten op kinderen en jongeren bij het creëren van meer bewustzijn. Dit zijn niet alleen kwetsbare 

groepen, maar de jongere van vandaag is immers de volwassene van morgen. 

 

ii. Missie 

“Leiden naar een digitale wereld waar privacy een realiteit is voor iedereen” is een ambitieuze, maar 

haalbare doelstelling, waarbinnen de prioriteiten en wijze van aanpakken als volgt concreter kan worden 

vertaald: 

 

Burgers beschermen en een cultuuromslag realiseren door: 

• hun recht op privacy te beschermen, 

• respectvolle innovatie te stimuleren, 

• strategisch samen te werken met partners. 

 

GBA verbindt zich naar burgers, private en publieke actoren ertoe om te: 

• informeren en bemiddelen 

• interpreteren en adviseren, 

• gidsen en toezicht uit te oefenen, 

• onderzoeken en te controleren, 

• consistente rechtspraak op te bouwen en daadkrachtig op te treden. 
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Ambitieus: 

Wij zijn van oordeel dat de grote hoeveelheid aan taken van de GBA  – voortvloeiend uit de AVG (art. 

51-59 AVG) en uit de Belgische wetgeving - schematisch kan worden voorgesteld: 

 

Figuur 2: GBA “As one” 

 

  

 

 

De concrete taken die vervolgens aan deze acht types van activiteit beantwoorden, kunnen als volgt 

worden omschreven: 

 

1. Sensibiliseren (en informeren): bewustzijn en kennis verhogen 

 

• Kennis over rechten en plichten vergroten bij burgers en andere actoren en zorgen dat zij hun 

rechten en plichten efficiënt kunnen toepassen. 

• Zorgen dat verantwoordelijken en burgers een privacy-reflex krijgen. 

• Veel voorkomende vragen van burgers, bedrijven en publieke actoren beantwoorden. 

 

2. Adviseren, aanbevelen & interpreteren 

 

• Zo mogelijk proactief verduidelijken van de regels in niet-concrete gevallen (naar overheden, 

verwerkingsverantwoordelijken en maatschappij in het algemeen). 

• Efficiënte controle op de wettigheid van overheidsinitiatieven: Ervoor zorgen dat de Belgische 

wetten die voorzien in de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming zijn met de 

geldende wet- en regelgeving. 

• Duidelijke richtlijnen geven aan marktdeelnemers en/of sectorfederaties over specifieke 

onderwerpen, zodat zij begrijpen hoe zij zich aan de regelgeving moeten houden. 

 

Tussen-

komen

2.Adviseren, 

aanbevelen en 

interpreteren

1. Sensibiliseren 

8. Goedkeuren

4. Handhaven

5.Inspecteren
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klachten 

behandelen

6. Monitoren 

7. Samenwerken 
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3. Mediëren & klachten behandelen 

 

• Verduidelijken en toepassen van de regels in concrete gevallen, evenwel zonder het principe van 

de “verantwoordingsplicht” uit te hollen (cf. art. 2, 5 & 24 AVG). 

• Controle geven aan de burgers, alsook de nodige middelen om hun rechten gerespecteerd te 

zien. 

• Contact nemen met verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers in het kader van een 

bemiddeling om ervoor te zorgen dat de regels effectief worden gehandhaafd. 

 

4. Handhaven 

 

• Kwalitatief hoogstaande behandeling van geschillen. 

• Beslechten van geschillen binnen een voor betrokkenen aanvaardbare termijn. 

• Optreden als handhavingsautoriteit die effectieve en consistente bescherming biedt, waar nodig 

in samenwerking met partners in de EDPB, rekening houdend met de Europese en wereldwijde 

marktrealiteit. 

• Daadkrachtig optreden tegen overtredingen (incl. opleggen van sancties). 

 

5. Inspecteren 

 

• Het voeren van kwalitatief hoogstaande inspecties en dit op verschillende vlakken: 

- Onderzoeken op basis van concrete dossiers in het licht van zowel de AVG als specifieke 

privacywetgeving (bv. de Camerawet). 

- Thematische onderzoeken, los van een concrete klacht naar bepaalde fenomenen en dit 

binnen de doelstellingen zoals verwoord in dit Strategisch Plan. 

- Periodieke audits en dit op basis van specifieke Europese wetgeving in het kader van “law 

enforcement” dat op Europees niveau steeds meer aan belang wint. 

- Niet periodieke onderzoeken in functie van specifieke Belgische wetgeving waar de GBA 

vernoemd wordt als de bevoegde autoriteit. 

• Het voeren van inspecties is geen doel op zich maar heeft heel concreet volgende intenties: 

- Om de geschillenkamer te ondersteunen met het oog op een kwalitatieve behandeling 

van geschillen. 

- Om verantwoordelijken te ondersteunen in de richting van een betere naleving en begrip 

van de bestaande regelgeving. 

- Om bepaalde praktijken/knelpunten/… vast te stellen en indien nodig structureel aan te 

kaarten. 

 

6. Monitoren (en naleving opvolgen) 

 

• Toezien op maatschappelijke, economische en technologische evoluties die een impact 

hebben op de bescherming van de persoonsgegevens, hetgeen betekent observeren, goed 

begrijpen en juist inschatten (“vinger aan de pols”) enerzijds, en erover rapporteren (zowel 

intern, bv. aan het Kenniscentrum of Directiecomité, als extern), anderzijds. 

• Actie ondernemen ingeval van ernstige aanwijzingen van het bestaan van een praktijk die 

aanleiding kan geven tot een inbreuk op de grondbeginselen van de bescherming van de 

persoonsgegevens (bv. via Directiecomité aan Inspectie voorleggen). 

• Bijdragen aan wetenschappelijk & maatschappelijk debat met betrekking tot privacy (actieve 

en passieve deelname aan conferenties, workshops). 
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7. Samenwerken 

 

• Meerwaarde creëren door afstemming en samenwerking met partners 

- Samenwerken met andere Belgische toezichthouders. 

- Samenwerken met andere toezichthouders binnen de EU, al dan niet in de context van de 

EDPB. 

- Bijdragen aan internationale samenwerking om mondiale vraagstukken of geschillen met 

een internationale dimensie op te lossen, en een toepassing van de regels te 

bewerkstelligen die op internationaal niveau coherent en uniform is. 

- Goede relaties onderhouden met zowel private als publieke sector en FGs (vb. door goede 

contacten met belangenverenigingen en koepelorganisaties). 

 

8. Goedkeuren of begeleiden van risico-verwerkingen en stimuleren van gedragscodes 

 

• Bevorderen van het principe van de maximale verantwoordingsplicht (“accountability”). 

• In de gevallen waarin de wet daartoe voorziet (vb. gegevensbeschermingseffectbeoordelingen 

met residueel risico), verlenen wij advies aan de verwerkingsverantwoordelijke. 

• De verwerkingsverantwoordelijken of sectoren de mogelijkheid bieden om specifieke 

mechanismen overeen te komen om rekening te houden met hun bijzonderheid (bv. 

gedragscodes). 

• Goedkeuren van modelcontractbepalingen en bindende ondernemingsregels. 

 

Praktische toepassing: eenheid van de GBA 

In de WOG werden de meeste van deze taken en bevoegdheden toebedeeld aan de verschillende 

organen van de GBA (art 9-35 WOG). Wij zijn echter van oordeel dat voldoende samenwerking en 

coördinatie tussen deze organen van cruciaal belang is om de eenheid van de GBA op het terrein waar 

te maken. Een coherent optreden van de GBA als onafhankelijke overheidsinstelling ten dienste van het 

algemeen belang is onze doelstelling. Dit is ook wat het Europese Grondrechtenhandvest en de AVG van 

een toezichthouder vereisen. Het versterkt bovendien het beeld van de GBA, en bijgevolg van België. 

 

Haalbaar: 

 

De belangrijkste redenen waarom wij er als GBA van overtuigd zijn dat deze opdracht een haalbare kaart 

is, houden verband met: 

 

• Steeds grote aandacht voor privacy en gegevensbescherming: Privacy en gegevensbescherming 

zijn niet meer weg te denken uit het maatschappelijke debat. Daarin gesterkt door de hierboven 

aangehaalde studies, zijn we overtuigd dat een respectvolle omgang met de persoonsgegevens 

steeds belangrijker wordt. Precies daarom acht de GBA het haalbaar om een evolutie op gang 

te brengen naar een betere en meer respectvolle verwerking van persoonsgegevens. Het komt 

erop aan ondernemingen, verenigingen en andere verwerkingsverantwoordelijken te wijzen op 

het principe van de verantwoordingsplicht inzake gegevensbescherming. Het verantwoord en 

ethisch omgaan met persoonsgegevens moet tot het DNA van elke burger en organisatie gaan 

behoren. Daarvoor zijn onder meer de volgende stappen relevant: 
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Figuur 3: AVG Implementatie cyclus 

  

 

 

- Getalenteerde en gemotiveerde medewerkers: Elke organisatie is zo sterk als haar 

medewerkers. De GBA beschikt over uitermate getalenteerde en gemotiveerde medewerkers, 

die ook op Europees en internationaal niveau bijdragen aan het realiseren van onze missie en 

visie. Echter, de vele bijkomende taken van de GBA (t.o.v. de CBPL) maken een uitbreiding van 

het personeelsbestand absoluut noodzakelijk. Een belangrijke bijkomende uitdaging voor de 

GBA voor de komende jaren, is om de medewerkers zoveel mogelijk verantwoordelijkheid te 

laten opnemen en hen maximaal voor te bereiden op de uitdagende toekomst die voor ons ligt 

(aanwerving, opleiding & retentie). 

 

- Partners: De GBA is verre van alleen. Zowel op internationaal als nationaal vlak zijn er vele 

partners voorhanden waarmee we zullen samenwerken (cf. infra). 

 

iii. Waarden 

De GBA wil een door waarden gedreven organisatie zijn waarbij leden en medewerkers zich laten leiden 

door de vijf kenwaarden van onze open en innovatieve organisatie. Deze vijf kernwaarden vormen als 

het ware ons interne kompas. Wij zijn: 

- Onafhankelijk 

Onze rol is een onafhankelijke toezichthouder te zijn die zorg draagt voor een hoog niveau van 

gegevensbescherming. Dit betekent dat we ons niet laten leiden door de specifieke belangen 

van derden (bedrijven, overheden, regeringen en ministers, politieke partijen, maar evenmin 

niet-gouvernementele organisaties). We gaan onze eigen weg. Dit betekent echter helemaal 

niet dat we geen oog hebben voor andere economische en maatschappelijke belangen anders 

dan de gegevensbescherming. 

Governance
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- Transparant 

Transparantie van onze processen en besluiten is een voorwaarde voor een verantwoorde 

taakuitoefening. Transparantie betekent een bereidheid om ons open op te stellen en onze 

inzichten waar mogelijk te delen. Wij willen laten zien wat onze overwegingen zijn en hoe we 

publieke middelen besteden. Het publiek heeft daar ook recht op. Onze website moet onze 

verschillende opdrachten correct weergeven. Transparantie betekent ook dat onze 

medewerkers, waar dat toegevoegde waarde heeft, meedenken met partners over 

ontwikkelingen rond de gegevensbescherming en zich niet terugtrekken in de eigen burelen. 

 

- Proactief 

Wij wachten niet af, maar treden proactief op in een tijdperk waarin de technologische en 

maatschappelijke ontwikkelingen rond gegevensverwerking zeer snel gaan. Uiteraard zijn 

klachten belangrijke signalen van ontwikkelingen, maar wij willen geen uitsluitend op klachten 

gebaseerde organisatie zijn. We willen leiderschap, gezag en daadkracht tonen. Proactief 

optreden betekent ook dat initiatieven van medewerkers worden beloond en dat we 

verwachten dat onze mensen meedenken in strategische en operationele keuzes. 

 

- Pragmatisch 

Zoals dit Strategisch Plan laat zien, zullen wij steeds keuzes moeten maken, zowel op het vlak 

van de onderwerpen waaraan wij onze beperkte middelen besteden, als op het vlak van de 

aanpak van onze diverse activiteiten. Pragmatisme betekent dat we de thema’s aansnijden 

waarmee we op efficiënte wijze haalbare verbeteringen kunnen bewerkstelligen, en ook 

bijvoorbeeld dat we bij de keuze voor instrumenten die gedrag kunnen bijsturen, rekening 

houden met de bereidheid van betrokken organisaties om met ons mee te werken. Pragmatisme 

betekent ook prioriteit voor problemen waar we als Autoriteit een effectieve bijdrage kunnen 

leveren. Onze pragmatische ingesteldheid is ook nauw verbonden met de in de AVG naar een 

risico-gebaseerde aanpak (cf. infra). Kort gezegd, we denken dat concrete kleinere stappen 

vooruit of veranderingen soms beter zullen bijdragen tot onze missie dan grote theoretische of 

abstracte maatschappelijke beschouwingen. 

 

- Ethisch & duurzaam 

Wij zijn een publieke organisatie, die iedere schijn van beïnvloeding wil vermijden en waarvan 

de leden en medewerkers zich laten leiden door de grote maatschappelijke belangen waar we 

voor staan, en niet door het eigen belang. Ethiek betekent ook een ernstig engagement op het 

vlak van de bescherming van persoonsgegevens. We willen onze bijdrage leveren aan een 

samenleving die op ethische en duurzaam verantwoorde wijze met persoonsgegevens omgaat, 

niet slechts een machinale uitvoerder van de wet. Daarnaast willen we als GBA ook een 

voorbeeldrol spelen op vlak van duurzaamheid. 

 

  



Gegevensbeschermingsautoriteit   

20 
Strategisch Plan 2020 - 2025 

Deel III – Onze prioriteiten en doelstellingen 

A. Prioriteiten 

i. Risico gebaseerde en pragmatische aanpak 

Bij het bepalen van onze prioriteiten, zijn we hoofdzakelijk uitgegaan van criteria die verband 

houden met het risico van een mogelijke inbreuk op de bestaande wet- en regelgeving voor de 

privacy van de burgers, zoals: 

 

• het aantal mensen dat betrokken is; 

• het aantal verwerkte persoonsgegevens; 

• het type of de gevoeligheid van de gegevens; 

• de duurtijd van de bewaring van gegevens; 

• het mogelijke indringende karakter van de gegevensverwerking in kwestie; 

• het mogelijke gebruik van nieuwe technieken die moeten gemonitord worden om misbruiken 

te voorkomen. 

 

 Zo heeft de Autoriteit bij het opstellen van zijn Strategisch Plan de risico-gebaseerde aanpak 

gevolgd die in de AVG wordt voorgestaan, die ook richting zal geven aan het toekomstige optreden 

van de GBA. 

 

Daarnaast nemen wij de beslissing om al dan niet op te treden eveneens een aantal andere factoren 

in overweging, zoals: 

 

• het aantal geregistreerde klachten of verzoeken die we krijgen; 

• de bijzondere aard van de betrokken burgers (vb. minderjarigen); 

• de (maatschappelijke) zichtbaarheid van het onderwerp; 

• de mate waarin een mogelijk initiatief van ons bijdraagt aan onze missie; vanuit zijn 

pragmatische ingesteldheid zal de GBA steeds trachten de dieperliggende oorzaak van een 

bepaalde tekortkoming te identificeren en te remediëren. 

• de complexiteit van de verwerking (vb. het aantal betrokken partijen en het eventueel 

doorgeven of uitwisselen van gegevens) 

• de effectieve verhoudingen tussen de betrokken partijen; 

• de mogelijke impact die wij als GBA kunnen hebben. 

 

ii. Drie categorieën van prioriteiten 

De prioriteiten, onderverdeeld in 3 categorieën, worden vooropgesteld voor het gehele mandaat 

van het Directiecomité. Uiteraard kunnen er gedurende de loop van het mandaat redenen zijn die 

leiden tot het herzien van de gedefinieerde prioriteiten. Deze flexibiliteit wordt ingebouwd om 

daadkrachtig in te kunnen spelen op de maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen in het 

speelveld.  

Deze prioriteiten komen bovenop een reeks operationele taken die de Autoriteit krachtens de 

regelgeving moet uitvoeren, zoals het analyseren van de ontvankelijkheid van klachten en het 

analyseren van ontwerpen van wetteksten die haar voor advies worden voorgelegd. Deze 
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prioriteiten komen derhalve in het geding wanneer de Autoriteit voldoende speelruimte heeft om 

te beslissen om in te grijpen. 

Bovendien betekent de vaststelling van prioriteiten niet dat de Autoriteit zich niet zal bezighouden 

met kwesties of gegevensverwerkingsactiviteiten die niet tot haar prioriteiten behoren  (zoals 

bijvoorbeeld de financiële sector of verzekeringssector). Zij zal deze eveneens behandelen voor 

zover haar middelen dit toelaten of via standaardtools (documentsjablonen, 

standaardmededelingen, FAQ's, enz.) oplossingen aanreiken. 

Categorie I: Prioritaire sectoren 

De eerste categorie verwijst naar vijf prioriteiten specifiek gericht op een bepaalde sector.  

• Telecommunicatie en media 

• Overheid 

• Direct Marketing 

• Onderwijs  

• KMO’s 

Categorie II: Prioritaire AVG  instrumenten 

De tweede categorie van strategische prioriteiten bevat drie instrumenten uit de AVG die wij als 

belangrijke bouwstenen beschouwen voor een betere bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 

de burgers. Wij zijn er natuurlijk van bewust dat in ons beleid ook andere instrumenten uit de AVG in de 

kijker zullen staan, maar de GBA wil initieel op deze drie geïdentificeerde domeinen inzetten: 

• Rol van de functionaris voor de gegevensbescherming (FG, “Data Protection Officer”, DPO) 

• Legitimiteit van de verwerking van persoonsgegevens 

• Rechten van burgers (toegang, rectificatie, overdracht…) 

Categorie III: Maatschappelijke thema’s 

Tot slot omvat de derde categorie onderwerpen die hoog op de sociaal-maatschappelijke agenda staan.  

• Foto’s en Camera’s 

• Online gegevensbescherming 

• Gevoelige gegevens 

Technologische en maatschappelijke ontwikkelingen hebben een rechtstreekse impact op ons dagelijks 

leven. Het gebruik van kunstmatige intelligentie of van biometrische gegevens (zoals 

gezichtsherkenning) kunnen bijvoorbeeld een immense impact hebben op privacy en de bescherming 

van persoonsgegevens.  Wij vinden het van belang om voldoende proactief in te spelen op dit type 

ontwikkelingen en deze ontwikkelingen centraal te stellen in onze thematische prioriteiten. 
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iii. Motivering van de keuze van strategische prioriteiten 

I) Zoom op als prioritair aangemerkte sectoren 

 

a) Telecommunicatie- en media: 

Bedrijven die actief zijn in de telecommunicatiesector hebben toegang tot een enorme hoeveelheid 

persoonlijke gegevens om deelnemers aan een telefoongesprek of schriftelijke 

gegevensuitwisseling te lokaliseren. Bovendien kunnen ze toegang hebben tot de inhoud van deze 

communicatie, die soms zeer persoonlijke informatie aan het licht brengt. Deze operatoren 

beschikken ook over alle identificatiegegevens van de gebruikers van hun diensten, aangezien zij in 

sommige gevallen wettelijk verplicht zijn zich vooraf te identificeren. Bovendien gaat het om een 

zeer concurrerende sector, wat betekent dat zij ertoe aangezet zouden kunnen worden om 

persoonsgegevens te gebruiken om een concurrentievoordeel te behalen (bv. door gerichte 

reclame). We zullen dan ook zeer aandachtig zijn voor het gebruik, de adequate beveiliging en 

vooral het hergebruik van deze gegevens door de actoren in deze sector en door hun partners. 

 

b) Overheid: 

Overheden beschikken per definitie over een grote hoeveelheid persoonsgegevens, soms met een 

hoge gevoeligheid, die betrekking hebben op de gehele Belgische bevolking, of op personen die op 

het Belgische grondgebied verblijven. Dit geldt in het bijzonder voor gegevens over het inkomen, 

de bezittingen en eventuele schulden van Belgische burgers, maar ook over strafrechtelijke 

veroordelingen. Het is van cruciaal belang deze overheidsinstanties te begeleiden en te 

controleren, met name om ervoor te zorgen dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn en alleen 

worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, of voor daarmee verenigbare 

doeleinden. Elk hergebruik van deze gegevens door personen die bekleed zijn met overheidsgezag 

moet ook duidelijk beperkt blijven tot het algemeen belang. Voor zover een hergebruik van 

bepaalde van deze gegevens een toegevoegde waarde kan hebben, is dit enkel toelaatbaar als 

rekening wordt gehouden met de AVG in het algemeen, en de rechten en belangen van de 

betrokkenen in het bijzonder.  

Er moet ook worden gezorgd voor transparantie naar de burgers toe met betrekking tot het gebruik 

van hun gegevens en de mogelijkheid om hun rechten op eenvoudige wijze uit te oefenen. Het is 

van essentieel belang dat de functionarissen voor gegevensbescherming van deze autoriteiten hun 

taken naar behoren vervullen. De overheid moet in dit opzicht het goede voorbeeld geven (“lead 

by example”). Daarom zullen wij de overheidsinstanties en de gegevensverwerking die zij uitvoeren 

als prioriteiten behandelen als het gaat over toezicht en controle. 

 

c) Direct marketing: 

Deze sector moet onze bijzondere aandacht krijgen, ten eerste omdat de sector in de verleiding zou 

kunnen komen om zich te richten naar de praktijken van buitenlandse bedrijven die niet in 

overeenstemming lijken te zijn met de AVG, maar verder ook omdat de sector gebruik maakt van 

technologieën die in een fenomenaal tempo evolueren (we denken dan met name aan bepaalde 

voorspellingsalgoritmen) en ten slotte omdat sommige actoren in deze sector al jaren moeite 

hebben om bepaalde concepten te interpreteren, waarvan sommige door de AVG worden 
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verduidelijkt en andere nadere toelichting behoeven met het oog op de interpretatie ervan. Ook 

de subsector van de ‘data brokers’ moet onderzocht en begeleid worden, aangezien het 

gegevensverkeer (basisgegevens, zelfs transactie- of gedragsvoorspellingsgegevens) alleen in 

aanmerking kan worden genomen als dit plaatsvindt in volledige transparantie en op een manier 

die de burgers in staat stelt om controle te houden over het feitelijke gebruik van deze gegevens. 

Zo moet de burger vooraf op de hoogte worden gesteld van het opzet van een 

directmarketingspeler om hem na een profileringsoperatie in te delen bij een categorie en moet 

die burger kunnen bepalen of hij die überhaupt wel wil. De zakenmodellen die tot doel hebben het 

gedrag van de burgers te voorspellen, worden steeds intrusiever en moeten dan ook dringend aan 

een kritisch onderzoek onderworpen worden. 

 

d) Onderwijs: 

Deze sector is één van onze prioriteiten, omdat hij vooral focust op een categorie van burgers die 

nood hebben aan een betere bescherming, de minderjarigen. Scholen en dienstverleners aan 

scholen stellen trouwens een groot aantal vragen over allerlei zaken: foto's, e-learning, gegevens 

over leerlingen met een ziekte, overdracht van gegevens aan derden, enz. Bovendien maakt deze 

sector een belangrijke verschuiving door richting het gebruik van digitale technologie. 

 

e) Kleine en middelgrote ondernemingen: 

Kleine en middelgrote ondernemingen moeten worden begeleid aan de hand van eenvoudige, 

duidelijke en gemakkelijk te gebruiken richtsnoeren en tools. Zij hebben over het algemeen geen 

functionaris voor gegevensbescherming of specialisten die hen kunnen helpen de concrete 

gevolgen van de regelgeving voor hun activiteiten en bedrijven te begrijpen. Zij stellen zich een 

groot aantal vragen, onder meer over de noodzaak om een register van gegevensverwerkingen bij 

te houden, een functionaris voor gegevensbescherming aan te stellen, of de persoonsgegevens 

waarover zij beschikken te verwijderen. In dit verband is een belangrijke rol weggelegd voor 

beroepsverenigingen, die wij ook van plan zijn te helpen door middel van informatiecampagnes, 

modeldocumenten en algemene aanbevelingen. Sectorverenigingen kunnen hierbij een belangrijke 

tussenschakel zijn. Van zijn kant zal de GBA ook inzetten op het verwerven van bijkomende externe 

financiering, bijvoorbeeld in het kader van projecten zoals gefinancierd door de Europese 

Commissie. 

 

II) Zoom op als prioritair aangemerkte AVG-instrumenten 

 

a) De rol van de FG: 

Onze recente ervaring bevestigt dat de rol van de FG veel vragen oproept en tot misverstanden 

leidt. Dit is met name te verklaren door het feit dat dit een nieuwe functie is die geen equivalent 

heeft in andere rechtsgebieden. Het is een complexe functie: de functionaris voor 

gegevensbescherming wordt weliswaar gerekruteerd en/of aangewezen door de 

verwerkingsverantwoordelijke, maar hij is verplicht om onafhankelijk adviezen te geven, zonder 

enige druk of dwang uit commerciële of operationele overwegingen. Het feit dat hij in bepaalde 

gevallen aan zijn werkgever moet meedelen dat hij volgens de regelgeving verplicht is bepaalde 
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feiten aan de toezichthoudende autoriteit te melden, maakt deze functie ook bijzonder. Het is van 

cruciaal belang dat FG’s en vooral het topmanagement van particuliere en publieke organisaties 

een duidelijk inzicht hebben in wat tot de taken van de FG behoort en wat niet. Wij willen de 

entiteiten identificeren die een functionaris voor gegevensbescherming hebben aangewezen, maar 

die deze persoon niet de mogelijkheid bieden te handelen in overeenstemming met het wettelijk 

kader. Een volwaardige FG moet deel uitmaken van het DNA van een volwassen instelling. 

Voor de GBA is de FG een bondgenoot, een ambassadeur om de missie van de GBA op het terrein 

(mee) waar te helpen maken. 

 

b) Het legitimiteitsbeginsel: 

Het is zaak de krijtlijnen van dit beginsel te verduidelijken en stil te staan bij de praktische 

implicaties ervan. De mogelijkheid voor bepaalde categorieën ondernemingen om bepaalde 

verwerkingen van persoonsgegevens te verrichten op basis van hun legitieme belangen of de 

legitieme belangen van derden moet met name het voorwerp uitmaken van richtlijnen en 

jurisprudentie, om te voorkomen dat deze legitimiteitsgrond ten onrechte aangewend wordt om 

bepaalde gegevensverwerkingen te rechtvaardigen die in werkelijkheid ongeoorloofd zijn. Het is 

ook van cruciaal belang om grove schendingen van dit beginsel te bestraffen voor zover zij de 

desbetreffende gegevensverwerkingen ipso facto onwettig maken. 

 

c) Rechten van de betrokkene: 

Wij beschouwen de rechten van ieder individu ten aanzien van persoonsgegevens als een 

hoeksteen van de AVG en zijn van mening dat wij moeten optreden in gevallen waarin aan burgers 

de mogelijkheid ontnomen wordt om hun rechten uit te oefenen. Met name door te bemiddelen 

tussen ontgoochelde burgers en operatoren die hun een recht ontzeggen, de strekking (reikwijdte, 

termijnen, enz.) van zulk recht met voeten treden of de verzoeken van de burgers negeren. Wij zijn 

ook van mening dat het van essentieel belang is om de reikwijdte van deze rechten te verduidelijken 

(bv. het recht van toegang, aangezien veel ondernemingen en openbare instellingen zich afvragen 

welke gegevens zij precies ter beschikking moeten stellen). Tot slot zullen wij verantwoordelijken 

sanctioneren die geen afdoend systeem zouden hebben voor het behandelen van de rechten van 

betrokkenen. 

 

III) Zoom op bepaalde maatschappelijke thema’s: 

 

a) Privacy in de digitale omgeving (‘online privacy’) 

Het verzamelen van gegevens over internetgebruikers, bv. door middel van "cookies", vormt de basis 

voor het aanleggen van gigantische databanken met gedragsgegevens over al deze internetgebruikers. 

Deze gegevens, aangevuld met een grote hoeveelheid gegevens die in de offline omgeving worden 

verzameld, worden door actoren van complexe ecosysteem hergebruikt om ons gedrag te voorspellen 

en/of te beïnvloeden. Het is van essentieel belang dat deze praktijken worden opgespoord, 

bekendgemaakt en aan de burgers worden toegelicht, en dat zij vrij kunnen beslissen of zij deel willen 

uitmaken van dergelijke praktijken. Het is ook essentieel om snel en doeltreffend op te treden tegen 

actoren die zich niet houden aan deze basisregels omtrent de transparantie en de legitimiteit van de 

verwerking van deze gegevens. Het verstrekken van informatie aan het publiek, met name via 
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sensibiliseringscampagnes en richtlijnen over gegevensbeveiliging, is ook één van onze prioriteiten om 

de risico's in verband met ontoereikende gegevensbeveiliging (zoals identiteitsdiefstal, 

creditcardfraude, enz.) te beperken. Wij zien ook de bescherming van de privacy van jonge 

internetgebruikers die zich niet van alle gevaren bewust zijn, als een belangrijke uitdaging. 

 

b) Foto's en films maken en gebruiken 

Onze Autoriteit krijgt hierover een groot aantal vragen van burgers en ondernemingen. Deze vragen 

betreffen vooral het feit in hoeverre het legaal is om foto's en films te maken waarin burgers herkenbaar 

zijn en om deze te verspreiden. Of het nu gaat om kinderen, automobilisten, medewerkers van een 

bedrijf, politieagenten of andere natuurlijke personen. Onze website bevat hierover al veel informatie, 

maar deze moet worden geactualiseerd om mee te zijn met de evolutie van de technologieën 

(dashcams, vervagingstechnieken, enz.) en zo ook een antwoord te bieden op toekomstige vragen. Wij 

beschouwen het illegaal verspreiden van beelden of films als een ernstige inbreuk op de fundamentele 

rechten van de burgers. 

 

c) Gebruik van gevoelige gegevens 

Het gebruik van zogenaamde gevoelige gegevens (over gezondheid, afkomst, politieke, religieuze of 

seksuele voorkeuren, biometrische gegevens, enz.) dat per definitie intrusief is, moet goed worden 

geregeld, ook al omdat de AVG het aan specifieke voorwaarden onderwerpt. Recente schandalen 

waarbij de politieke kleur van burgers wordt aangewend om gerichte propaganda te voeren en zo hun 

stemgedrag te beïnvloeden, illustreren het belang van het onderzoeken van dergelijke praktijken. Het 

gebruik van biometrische gegevens (vingerafdrukken, netvliesafdrukken, gezichts- of 

handpalmherkenning, enz.) voor identificatiedoeleinden in steeds meer sectoren krijgt wekelijks media-

aandacht en laat zien dat het publiek waarschijnlijk niet weet dat dergelijke praktijken in beginsel 

verboden zijn. We stellen ook vast dat er een tendens is naar het hergebruik van medische gegevens 

voor doeleinden die waarschijnlijk lovenswaardig zijn, maar die tevens een scherpere controle vergen. 

Omwille van de intrinsieke gevoelige aard van de gegevens, heeft de GBA er de voorkeur aan gegeven 

om de verwerking hiervan als dusdanig en onafhankelijk van de specifieke actor (zoals bijvoorbeeld 

ziekenhuizen) als een prioriteit te beschouwen. Zodoende behoren ook de verwerking van bijvoorbeeld 

medische gegevens door individuele artsen of verzekeringsmaatschappijen, tot de prioriteiten van de 

GBA. 

 

B. Strategische en operationele doelstellingen 

Teneinde haar missie succesvol te verwezenlijken, schuift de GBA, naast de eerder vermelde prioriteiten 

ook een aantal strategische doelstellingen naar voren voor de duur van het mandaat van het 

Directiecomité. Daarnaast stelt de GBA jaarlijks een beheersplan op.  

De concrete invulling van de doelstellingen kan gedragen worden ofwel door één specifiek orgaan, ofwel 

door meerdere organen van de GBA. 
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SD 1 Een verbeterde gegevensbescherming door sensibilisering 
 

 

Deze strategische doelstelling heeft betrekking op de visie-elementen “hun recht op privacy te 

beschermen” “informeren en bemiddelen”, “interpreteren en adviseren” en “gidsen en toezicht 

uitoefenen”. 

Ze maakt duidelijk dat de kennis over de rechten en plichten op het vlak van gegevensbescherming 

versterkt moet worden, zodat er zowel bij de burger als bij de verwerkingsverantwoordelijken een 

“privacy reflex” ontstaat en er een cultuuromslag kan plaatsvinden. Het is van belang om hier nogmaals 

expliciet te herhalen dat de GBA er zowel voor de burgers als voor de verwerkingsverantwoordelijken 

en hun verwerkers is en voor beide een referentiecentrum wenst te zijn. 

Dit leidt tot de volgende operationele doelstellingen: 

• OD 1.1 Het ontwikkelen van informatiecampagnes voor het brede publiek, die de rechten en 

plichten van burgers duidelijker en concreter moeten maken. 

• OD 1.2 Het opstellen en publiceren van duidelijke, gerichte en relevante aanbevelingen als 

referentiemateriaal voor alle betrokken stakeholders. 

• OD 1.3 Het voeren van een proactief mediabeleid en meer algemeen het uitwerken (en nadien 

evalueren) van een extern communicatiebeleid. 

• OD 1.4 Het vertalen van de afgesproken prioriteiten in een selectie van specifieke doelgroepen 

voor sensibilisering, bijvoorbeeld KMO’s en minderjarigen. 
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SD 2 Een verbeterde gegevensbescherming door handhaving 
 

 

Deze strategische doelstelling sluit aan bij de missie-elementen “hun recht op privacy te beschermen”, 

“onderzoeken en controleren” en “consistente rechtspraak opbouwen en daadkrachtig optreden”. 

Ze maakt expliciet dat de GBA verandert van een louter adviserende rol als “Privacycommissie” naar een 

toezichthoudende rol als Autoriteit.  De bedoeling is immers dat de rechten van de burger in de praktijk 

zullen worden gerespecteerd en dat dit niet alleen op papier zo is. Om deze doelstelling te 

verwezenlijken, spelen de Geschillenkamer en de Inspectiedienst, 2 nieuwe organen binnen de GBA, een 

cruciale rol. 

In dat opzicht wenst de GBA een alerte toezichthouder te zijn, waarbij ze niet alleen proactief zal 

optreden maar ook reactief kort op de bal spelen wanneer er bijvoorbeeld in de media verontrustende 

elementen rond gegevensbescherming aan het licht komen. 

Dit optreden dient natuurlijk evenwichtig te gebeuren omdat gegevensbescherming geen absoluut recht 

is en dikwijls een evenwichtsoefening moet plaatsvinden met andere belangen in de maatschappij. 

Evenwichtig houdt ook in dat er niet met twee maten of gewichten gehandhaafd wordt, maar wel 

consequent. 

Dit leidt tot de volgende operationele doelstellingen: 

• OD 2.1 Een correcte registratie van klachten door een kwalitatieve identificatie van elke klacht. 

• OD 2.2 Het verder ontwikkelen van de Geschillenkamer die effectieve en consistente 

bescherming biedt en op een evenwichtige manier geschillen beslecht. 

• OD 2.3 Een methodologie die de Geschillenkamer moet toelaten om de keuze van sancties, 

waaronder de hoogte van eventuele boetes, verder te kunnen objectiveren. 

• OD 2.4 Het ontwikkelen van een Inspectiedienst die niet alleen de Geschillenkamer ondersteunt, 

maar ook verantwoordelijken probeert te sturen in de richting van betere gegevensbescherming 

en die bepaalde praktijken en knelpunten kan vaststellen en signaleren. 

• OD 2.5 Een goed evenwicht vinden als Inspectiedienst tussen de ad hoc, de niet-periodieke en 

de periodieke (nationale en Europese) controletaken. 

• OD 2.6 Het ontwikkelen als Inspectiedienst van een voldragen en objectieve 

onderzoeksmethodologie die zowel rekening zal houden met de juridische en technische 

realiteit en niet louter theoretisch blijft in haar aanpak. 
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SD 3 Een verbeterde gegevensbescherming door evoluties te identificeren en te 
beantwoorden 

 

 

Deze strategische doelstelling heeft betrekking op de missie-elementen “respectvolle innovatie te 

stimuleren”, “gidsen en toezicht uitoefenen” en te “interpreteren en adviseren”. 

Ze maakt duidelijk dat bepaalde fenomenen, zoals (de ontwikkeling van) nieuwe technologieën een 

invloed hebben op gegevensbescherming. Voorbeelden zijn talrijk en zonder limitatief te zijn, verwijst 

de GBA naar onder meer: artificiële intelligentie, blockchain, data mining en gezichtsherkenning. 

Het is dan ook van belang om evoluties, zowel op technologisch, economisch en maatschappelijk vlak 

(mee) in de gaten te houden, goed te begrijpen en juist in te schatten zodat de GBA de vinger aan de 

pols kan houden en hierop gepast kan reageren. 

Dit vertaalt zich in volgende operationele doelstellingen: 

• OD 3.1 Het toezicht op economische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen door 

het Algemeen Secretariaat en het rapporteren daarover aan de overige organen van de GBA (bv. 

met het oog op het opstellen van gerichte en relevante aanbevelingen over dergelijke 

ontwikkelingen). 

• OD 3.2 Het verhogen van de kennis bij de betrokken stakeholders van de door de GBA 

uitgebrachte adviezen en aanbevelingen. 

• OD 3.3 Het brengen van duiding met betrekking tot de dagdagelijkse actualiteit rond 

gegevensbescherming door proactieve communicatie. 

• OD 3.4 Het regelmatig en gestructureerd overleggen met innovatiepartners via onder meer het 

(actief en passief) deelnemen aan conferenties en workshops. 

• OD 3.5 Het intern verspreiden van innovatieve inzichten en de vertaling ervan naar prioriteiten 

en praktische tools. 
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SD 4 Een verbeterde gegevensbescherming door samenwerking 
 

 

Deze strategische doelstelling is verbonden met het missie-element “strategisch samenwerken met 

partners”. 

Deze samenwerking kan nationaal en/of internationaal zijn. De gegevensbescherming in een 

geglobaliseerde samenleving dient gezamenlijk aangepakt te worden. Een betrouwbare partner zijn 

voor andere gegevensbeschermingsautoriteiten is uitermate van belang in deze mondiale wereld. De 

gegevensbescherming is immers geen louter nationale aangelegenheid, maar wordt binnen de EU 

gezamenlijk opgenomen. Zo werkt de GBA samen met andere autoriteiten, bijvoorbeeld op het vlak van 

klachtenbehandeling.  

Dergelijke internationale samenwerking is op zich ook noodzakelijk voor de nodige synergie en 

kennisdeling. De GBA wenst in deze niet alleen mee te surfen op de inspanningen van andere 

autoriteiten, maar eveneens actief zijn steentje bij te dragen. 

Ook op nationaal vlak is er ook nood aan samenwerking en een holistische benadering. Het privacy 

landschap is immers momenteel verdeeld zowel op federaal niveau als regionaal. De nationale 

samenwerking mag zich echter niet alleen beperken tot de autoriteiten op het vlak van 

gegevensbescherming, maar er moet in dat verband ook gepraat worden met andere toezichthouders 

en de GBA moet dus een bredere kijk hebben dan enkel het strikte privacy landschap. 

Deze strategische doelstelling kan omgezet worden naar volgende operationele doelstellingen: 

• OD 4.1 Een visie ontwikkelen op samenwerking met partners binnen en buiten de EU, teneinde 

effectief te kunnen opereren in een mondiale digitale omgeving,  en waar dit toegevoegde 

waarde heeft, samenwerken in mondiaal verband. 

• OD 4.2 Europees (actief) samenwerken met onder meer toezichthouders in andere lidstaten en 

de EDPB, en soms ook de Europese Commissie. Deze samenwerking heeft zowel betrekking op 

beleid en advisering als op handhaving, teneinde een robuuste en consistente sanctie-praktijk 

vorm te geven. Bijzondere samenwerking vindt plaats in het kader van de Schengen evaluatie. 

• OD 4.3 Bijdragen aan de optimalisatie van het IMI (Internal Market Information) systeem. 

• OD 4.4 Samenwerken met andere nationale en regionale spelers via samenwerkingsakkoorden 

waarbij de GBA een bredere kijk hanteert dan enkel samen te werken met toezichthouders op 

het vlak van gegevensbescherming. 
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SD 5 Een verbeterde gegevensbescherming met GBA als leider/gids en referentie-
centrum 

 

 

Deze strategische doelstelling heeft betrekking op verschillende missie-elementen: “informeren en 

bemiddelen”, “interpreteren en adviseren” en “gidsen en toezicht uitoefenen”. 

Deze doelstelling geeft verder aan dat de GBA wenst op te treden als erkend leider en referentiecentrum 

inzake gegevensbescherming. Bedoeling is dat ze een betrouwbare partij is die bekend staat voor haar 

beroepsernst en professionaliteit. 

Dit punt vertaalt zich naar de volgende operationele doelstellingen: 

• OD 5.1 Het streven naar kwaliteit bij het uitoefenen van zijn verschillende taken en 

bevoegdheden (vb. adviezen, aanbevelingen, analyses, rapportering…). 

• OD 5.2 Het stimuleren van het gebruik van nieuwe toezichthoudende instrumenten zoals 

gedragscodes, gegevensbeschermingseffectenbeoordelingen en bindende ondernemingsregels. 

• OD 5.3 Het up to date houden van een website die informatie op een heldere en eenvoudige 

wijze beschikbaar stelt en die ook in een aanbod voorziet van makkelijk toegankelijke 

formulieren zowel voor de burger (bv. in het kader van een bemiddeling of klacht) als voor de 

verantwoordelijken (bv. adviesaanvraag of melding van een gegevenslek of functionaris voor de 

gegevensbescherming). 

•  OD 5.4 De GBA erkent de cruciale rol en praktijkexpertise van de geregistreerde functionarissen 

voor de gegevensbescherming en ondersteunt hen  waar mogelijk (vb. specifiek 

informatieaanbod, verbeterde beschikbaarheid en bereikbaarheid, informatie-uitwisseling, 

bijdragen aan opleiding, ontwikkelen van tools…), binnen zijn wettelijke bevoegdheden en 

beschikbare middelen. 
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SD 6 Als efficiënte toezichthouder bijdragen tot een verbeterde gegevensbescherming  
 

 

Een “goede” organisatie zijn vormt de hoeksteen voor ons succes en is essentieel om onze doelstellingen 

te kunnen bereiken. In dat kader zal de GBA haar huidige organisatie kritisch analyseren en (meer) 

aandacht hebben voor een “planmatige” aanpak van haar activiteiten. 

De GBA zal zich hiervoor flexibel moeten opstellen. Enerzijds zal ze het vermogen moeten hebben om 

om te gaan met maatschappelijke en technologische veranderingen die nieuwe uitdagingen zullen 

vormen. Anderzijds zal de GBA flexibel moeten zijn om aandacht te kunnen geven aan de veelheid aan 

taken die haar zijn toegewezen binnen een bepaalde budgettaire marge waarbij de werklast voor 

bepaalde van die taken/bevoegdheden zal afhangen van externe factoren. 

Dit vertaalt zich in volgende operationele doelstellingen: 

• OD 6.1 Het maximaal inzetten op een elektronische infrastructuur binnen de GBA, ook voor de 

externe communicatie. 

• OD 6.2 Verbeterinitiatieven identificeren en implementeren, bijvoorbeeld door een zo groot 

mogelijke vereenvoudiging van administratieve processen en het zo veel mogelijk terugdringen 

van administratieve overhead. In dat kader werkt de GBA voor haarzelf een eenvoudige, goed 

functionerende organisatiestructuur uit en stelt ze voor haar medewerkers een duurzaam 

statuut op. 

• OD 6.3 Methodologische onderbouw optimaliseren door gebruik van gestandaardiseerde tools 

en middelen, bijvoorbeeld op het vlak van de behandeling van gegevenslekken en de registratie 

van functionarissen voor de gegevensbescherming. 

• OD 6.4 Nadenken over de eventuele inzet van externe dienstverleners, bijvoorbeeld een call 

center dat werkt met vooraf bepaalde scripts en dit afhankelijk van de budgettaire marge. 

• OD 6.5 Kennisopbouw van het personeel stimuleren via bijvoorbeeld een opleidingsplan, het 

aanbieden van goede arbeidsvoorwaarden en het nadenken over een vorm van een 

personeelsmobiliteitssysteem. 

• OD 6.6 Het voldoende oog hebben voor de coherentie tussen de verschillende directies en 

verder de synergiën tussen deze directies uitbouwen (“coördinatie en samenwerking”), zodat 

bijvoorbeeld het werk van één directie ook meegenomen kan worden door de andere directies 

in hun respectievelijke taken. 
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Deel IV -  Hoe organiseren we ons 

A. Huidig organisatiemodel en middelen 

De GBA is een handhavende autoriteit met een veelheid aan taken en significante 

handhavingsbevoegdheden. We zijn een nieuwe organisatie die de ambitie heeft om een sterke 

autoriteit in het Belgische, Europese en internationale landschap te worden die voldoet aan de eisen die 

aan een moderne organisatie mogen worden gesteld. 

Hiervoor trekt de GBA resoluut de kaart van professionalisering en samenwerking, waarbij een duidelijke 

en efficiënte organisatiestructuur wordt vooropgesteld. Naast een eenduidige aansturing is het doel ook 

om een hogere graad van responsabilisering van de medewerkers mogelijk te maken.  

In uitvoering van de AVG voorziet de WOG een nieuwe structuur die hoofdzakelijk bestaat uit 5 directies: 

Algemeen Secretariaat, Eerstelijn, Kenniscentrum, Inspectie en Geschillenkamer. Deze 5 directies 

moeten in staat worden gesteld om hun wettelijke taken uit te voeren en zodoende bij te dragen aan 

de uitvoering van de strategie van de GBA. Dat is niet eenvoudig, gelet op de beperkte middelen die de 

GBA tot nog toe ter beschikking zijn gesteld. Een bijkomende reden voor deze nieuwe structuur is dat 

hij bijdraagt aan een cultuuromslag waarbij medewerkers zich mee verantwoordelijk voelen voor de 

resultaten van de GBA. 

Naast een aantal nieuwe taken die aan de GBA worden toegekend, neemt ook de intensiteit van 

bestaande taken aanzienlijke toe1, zowel als gevolg van de toegenomen bewustwording bij burgers, 

bedrijven en overheden op het vlak van de verwerking van persoonsgegevens, als vanwege de enorme 

vlucht die de digitale ontwikkelingen nemen. 

Wat betekent dit nu in concreto voor onze organisatie? 

We geven invulling aan het uitgangspunt van de WOG die vijf directies onderscheidt. Daarom worden 

alle dossierbeheerders (juristen, ingenieurs …) op het gebied van gegevensbescherming toegewezen aan 

één van de directies. Dit moet de leden van het Directiecomité in staat stellen om uitvoering te geven 

aan hun respectieve verantwoordelijkheden. Tegelijkertijd ontstaat voor het personeel duidelijkheid 

omtrent aansturing en verantwoordelijkheden, met dien verstand dat het ondersteunend personeel - 

ook omwille van de beperkte schaal van de GBA - wel gecentraliseerd blijft. 

Echter, de eenheid van de GBA wordt steeds bewaakt en samenwerking tussen de verschillende directies 

wordt gewaarborgd door 1° de bevoegdheid van de Voorzitter om te waken over de coördinatie en 

samenwerking tussen de organen (art 17 WOG), 2° het opzetten van transversale projecten, 3°  het 

gezamenlijk aanpakken van gemeenschappelijke prioriteiten, en 4° personeelsmobiliteit te stimuleren. 

Deze interne mobiliteit zal zorgen voor een optimale kennisoverdracht tussen de verschillende directies 

en zal de medewerkers een breder carrièreperspectief bieden. 

  

                                                           
1 Voor een beknopt overzicht, zie bijlage 3. 
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Dit leidt tot het volgende organisatiemodel: 

Figuur 4: Organisatiemodel van de GBA 

 

 

 

Verdere kenmerken van dit model zijn dat we – ten eerste – niet voorzien in een afzonderlijk 

middenkader. De leden van het Directiecomité sturen zelf hun directies aan, wat overigens niet betekent 

dat binnen de directies de verantwoordelijkheden gelijk zijn. Wij denken daarbij aan plaatsvervanging, 

overname van taken van het verantwoordelijk directielid, alsook aan meer coördinerende, horizontale 

rollen. 

Ten tweede moet het model het ook faciliteren dat de verhouding tussen inhoudelijke en 

ondersteunende functies substantieel wijzigt, met het oog op een vermindering van de overhead. Op 

dit vlak zijn - omwille van de dringende noodzaak - overigens reeds de eerste stappen gezet.  

Voor de langere termijn voorzien we – ten derde - ook de mogelijkheid van gedeelde diensten met 

andere instanties en het mogelijk outsourcen van activiteiten die niet tot het primaire proces behoren. 

We richten ons hierbij vooral op de collaterale organen van de Kamer.  

Bij dit alles geldt het voorbehoud dat het huidige personeelsbestand van de GBA structureel te klein is 

om zijn opdrachten op verantwoorde wijze uit te voeren, en een aanvaardbaar niveau van 

gegevensbescherming te kunnen garanderen. 

De bestaffing van zowel het inhoudelijk als ondersteunend personeel werd in het kader van de nieuwe 

organisatiestructuur onderzocht om de bestaande middelen zo optimaal mogelijk te benutten. De 

huidige capaciteitsverdeling van de beschikbare dossierbeheerders (juristen, ingenieurs, …) in het nieuw 

organisatiemodel is weergegeven in onderstaande tabel. 
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Tabel 2: Dossierbeheerders van de GBA 

Dienst FTE 

Eerstelijn 11 

Geschillenkamer 5.5 + 2 griffie 

Kenniscentrum 6.5 

Inspectiedienst 7 

Algemeen Secretariaat 6 

 

Wij hebben er bewust voor gekozen de beschikbare inhoudelijke personeelsbezetting niet ponds-

pondsgewijs over de vijf directies te verdelen. 

De verhoudingsgewijs grote (maar in absolute zin zeer beperkte) omvang van de Eerstelijnsdienst laat 

zien dat we beschikbaar willen zijn voor burgers, bedrijven en overheden en hen te helpen om mogelijke 

problemen zo efficiënt mogelijk willen oplossen. De Eerstelijnsdienst speelt ook een belangrijke rol in 

de handhavingscyclus die de kern vormt van de GBA als toezichthouder en bovendien voorheen niet 

bestond. Dit verklaart ook waarom - in de huidige stand van zaken - de Inspectiedienst en 

Geschillenkamer een iets grotere personeelsomvang hebben dan Kenniscentrum en Algemeen 

Secretariaat. 

 

B. Een substantiële uitbreiding van middelen is vereist 

i. Inleiding 

In het kader van dit Strategisch Plan is het belangrijk om stil te staan bij de beschikbare middelen (zowel 

in termen van budget als personeel) en na te gaan of deze tegemoet komen aan de noden. Concreet 

moeten de middelen het mogelijk maken om zowel de normale werking als de strategische 

doelstellingen van de GBA te verwezenlijken.  

Vooreerst moet worden opgemerkt dat het een wettelijke verplichting is van België om de GBA te 

voorzien van de benodigde personele, technische en financiële middelen, en de bedrijfsruimten en 

infrastructuur (art. 52, 4 AVG). 

Om na te gaan of de middelen tegemoet komen aan de noden werden 3 zaken onderzocht: 

• De evolutie van de werklast van de GBA. 

• De evolutie van het personeelsbestand van de GBA. 

• De evolutie van het budget. 

 

Deze aanpak maakt het mogelijk om een onderbouwde uitspraak te formuleren over het al dan niet 

voldoen van de beschikbare middelen van de GBA. 
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ii. Evolutie van de werklast  

Om te begrijpen hoe de werklast van de GBA geëvolueerd is worden de periode van de transitie van de 

CBPL naar de GBA en de periode sinds de opstart van de GBA achtereenvolgens onderzocht. 

Onderstaande analyse duidt op een significante toename van de totale werklast van de GBA sinds de 

start van de AVG. De volumes van klachten, vragen om info en adviesvragen blijven hoog. Daar bovenop 

heeft de wijziging in kerntaken tijdens de transitie van de CBPL naar de GBA voor een bijkomende stijging 

in totale werklast gezorgd. 

1. Evolutie in werklast tijdens de transitie van de CBPL naar de GBA  

Een belangrijk kantelmoment in de evolutie van de context en werklast, was de overgang van de CBPL 

naar de GBA. Samengevat, liggen volgende elementen aan de basis:  

• de gevolgen van globalisering en snelle veranderingen en gebruik van technologie, waarbij 

gegevens – en persoonsgegevens in het bijzonder – economische waarde hebben gekregen en 

de bescherming daarvan een nieuwe dimensie; 

• de gevolgen van een nieuw wetgevingskader met nieuwe en veranderde kerntaken, inclusief 

een vereiste bijdrage aan de debatten en samenwerking op Europees niveau; 

• de toegenomen maatschappelijke vraag om bescherming, zowel bij steeds bewustere burgers, 

als bij bedrijven en overheden. 

 

Tabel 3: Verandering in takenpakket (CBPL - GBA) 

Geschrapt 
Afname in 
werklast 

Neutraal 
Toename in 

werklast 
Nieuwe 
taken 

3 0 2 7 6 

Bron: zie Bijlage 3: Vergelijking takenpakket CBPL - GBA 

 

Als we de wijziging in takenpakket van de GBA in meer detail bekijken, dan kan het volgende opgemerkt 

worden: 

• Voor zeven bestaande kerntaken is sprake van een aanzienlijke stijging in werklast. Dit ten 

gevolge van de invoering van (in bepaalde gevallen) wettelijke termijnen, het uitbreiden of 

aanpassen van taken, maar ook (en soms gekoppeld) door een stijging het volume van het aantal 

aanvragen. 

• Daarnaast zijn er ook zes nieuwe kerntaken (proactief toezicht op maatschappelijke evoluties, 

impactanalyse, certificering en accreditatie, handhaving en samenwerking op nationaal en 

Europees niveau) die de werking van de GBA verder onder druk zetten. Bijzondere aandacht 

dient ook te gaan naar de nieuwe samenwerkings- en coherentieprocedures op Europees niveau 

(i.e. het “coherentiemechanisme”) voor “grensoverschrijdende verwerkingen van gegevens”. 

• Als laatste wordt er opgemerkt dat ondanks het feit dat er drie taken van de voormalige CBPL 

geschrapt werden, de daling in werklast ten gevolge hiervan beperkt is. Als gevolg hiervan is de 

netto som van de werklast positief. Met andere woorden, de nood aan bijkomende middelen is 

aanzienlijk groter dan de middelen die zijn vrijgekomen (zie Bijlage 3: Vergelijking takenpakket 

CBPL - GBA).  
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2. Evolutie in werklast tussen 25 mei 2018 en vandaag: periode sinds de oprichting van de GBA 

De vergelijking van de recente evoluties met de evoluties in de periode 2015-20172, geeft een structurele 
stijging weer (geen piek). De indicatoren sluiten geen verdere stijging uit, echter moet er benadrukt 
worden dat de cijfers van 2019 prognoses betreffen: 

• Klachten en verzoeken 

+ 67,73% vergeleken met 2017 (173 in 2017; 290 prognose 2019) 

• Schriftelijke vragen om informatie 

+ 21,19% vergeleken met 2017 (4 389 in 2017; 5 319 prognose 2019) 

• Adviesaanvragen  

+ 113,33% vergeleken met 2017 (90 in 2017; 192 prognose 2019) 

• Meldingen van datalekken 

+ 3 527,27% vergeleken met 2017 (22 in 2017; 798 prognose 2019) 

 

De bovenstaande bevinding van een algemene of netto stijging in volume, wordt ook ondersteund door 

de eerste evaluatie van de Europese Commissie van de GDPR (Europese Commissie, 2019). 

 

iii. Evolutie van het personeel  

Om te begrijpen of de personeelscapaciteit van de GBA tegemoet komt aan de noden werd ook de 

personeelsevolutie onderzocht. Rekening houdend met de toegenomen werklast, zou de 

personeelscapaciteit, net zoals het budget, moeten toenemen.  Waar de GBA een personeelsstijging van 

15% heeft gekend sinds 2015 (55 in 2015; 63 in 2019), is deze onvoldoende om een antwoord te bieden 

aan de stijging in werklast en toename in inhoudelijke complexiteit van de nieuwe taken van de GBA.  

De twee indicatoren die dit onderbouwen is zijn aantal dossiers dat open blijft staan en de 

productiviteitsgraad van België: 

• In 2018 is 22,68% van de dossiers openstaand gebleven. 

• Vergeleken met 16 andere landen waarvoor data beschikbaar was, kent de GBA de tweede 

hoogste productiviteitsgraad (dit werd berekend in aantal gesloten dossiers op jaarbasis per 

personeelslid cf. infra vergelijking 1), bijgevolg is de marge om de productiviteit van de GBA te 

verhogen beperkt. De hoge productiviteitswaarde wordt bijkomend ondersteund wanneer, voor 

de GBA, het aantal medewerkers per miljoen inwoners en het aantal medewerkers per miljoen 

BBP vergeleken wordt met 26 andere autoriteiten in andere lidstaten. De GBA komt op 

(respectievelijk) de zesde laatste plaats en achtste laatste plaats (zie Bijlage 4: Europese 

gegevensbeschermingsautoriteiten – # medewerkers / miljoen inwoners & Bijlage 5: Europese 

gegevensbeschermingsautoriteiten – # medewerkers / miljoen BBP), duidende op een relatief 

laag aantal medewerkers. Vergeleken met Frankrijk, Nederland, Luxemburg en Ierland heeft 

enkel Frankrijk een relatief lager aantal medewerkers (cf. infra vergelijking 2). 

 

 

 

                                                           
2 De prognose voor het jaar 2019 werd geëxtrapoleerd o.b.v. de eerste 8 maanden van 2019. 
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Vergelijking 1: Vergelijking van de relatieve productiviteit van de gegevensbeschermingsautoriteiten 

 

Opmerking: België is het referentiepunt (100%) 

Bron: EY analyse 

 

Vergelijking 2- Benchmark aantal medewerkers van gegevensbeschermingsautoriteiten 

aantal medewerkers/miljoen inwoners   aantal medewerkers/miljoen BBP 

 

Bron: EY analyse 

 

Er kan besloten worden dat het personeelsbestand van de GBA, zelfs met de eerder tussen 2015 en 2019 

gerealiseerde personeelsuitbreiding, niet tegemoet komt aan de geïdentificeerde noden. Dit wordt ook 

ondersteund door de cijfers van de het Europees Comité voor de Gegevensbescherming, de EDPB. Deze 

geven aan dat in de EEA, 18 van de 26 gegevensbeschermingsautoriteiten in 2018-2019 een (vaak) 

significante stijging gekend hebben in personeel (Aid development cooperation fundamental rights, 

2019), (Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, 2019). Van 

de 18 landen die informatie hebben aangeleverd is er enkel één land die aangeeft dat diens stijging in 

beschikbare personeelsbestand tegemoet komen aan diens noden. 
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Vergelijking 3: Evolutie in personeel 2018-2019 van gegevensbeschermingsautoriteiten 

 

Bron: (EDPB, 2019) 

 

iv. Evolutie van het budget  

Om te begrijpen of het beschikbare budget van de GBA tegemoet komt aan diens noden werd ook de 

budgetevolutie onderzocht. Rekening houdende met de toegenomen werklast en beperkte stijging in 

personeel3, zou het budget namelijk moeten toenemen4.  

Bovenstaande wordt ook ondersteund door cijfers van het Europees Comité voor de 

Gegevensbescherming (“European Data Protection Board”, EDPB). Deze geven aan dat sinds de 

inwerkingtreding van de AVG (in mei 2018) bij 21 van de 26 autoriteiten in de lidstaten er een 

substantiële uitbreiding van de middelen plaatsvond, waarbij percentages van 30 à 50% tot zelfs 100% 

worden genoemd. (EDPB, 2019) (Communication from the Commission to the European Parliament and 

the Council, 2019). België maakte deel uit van de drie landen wiens budget ongewijzigd bleef (twee 

landen kenden een daling in budget van hun toezichthouder, namelijk Tsjechië en Polen). 

 

Vergelijking 4: Budget evolutie 2018-2019 van gegevensbeschermingsautoriteiten 

 

Bron: (EDPB, 2019)  

 

                                                           
3 De personeelsstijging van de GBA 2015-2019 (55 in 2015; 63 in 2019) bedraagt ongeveer 15%, ofwel 3% op 
jaarbasis 
4 Het personeelskader loopt in grote mate gelijk met het budget: in 2018 vertegenwoordigde de personeelskost 
bijna drie kwart van de lopende uitgaven. 
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De daadwerkelijke budget- en personeelsuitbreiding in de meeste van de ons omringende landen (EDPB, 

2019) staat in schril contrast met de budgetevolutie die de GBA kende. Om deze vergelijking te maken 

werd er concreet een selectie gemaakt van verschillende landen o.b.v. geografische proximiteit alsook 

gelijkenissen in context (rekening houdend met beschikbare data). In veel gevallen kan worden 

opgemerkt dat in de onderzochte landen de capaciteit verdubbeld (of meer), uitgaande van 2017 als 

startpunt. 

• In Frankrijk is de CNIL al jaren een vooraanstaande en goed uitgebouwde autoriteit, met een 

jaarbudget van 18,51 miljoen euro in 2019. Het budget van de CNIL wordt – in tegenstelling tot 

de andere genoemde landen – slechts beperkt verhoogd. Echter kan er wel genuanceerd 

worden dat het budget zich al jaren op een relatief hoog niveau bevindt en dat een moderne 

organisatie met een grote handhavingspoot geen noviteit is. 

• In Luxemburg groeide het budget van de toezichthouder van 1,7 miljoen euro in 2015 tot 5,44 

miljoen euro in 2019, ofwel meer dan een verdrievoudiging. Voor 2020 is opnieuw een stijging 

met 2,2 miljoen euro goedgekeurd. 

• In deze oefening is het ook interessant om te kijken naar onze noorderbuur, Nederland. De 

Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kende een stijging in middelen van ongeveer 75%, van 8,19 

miljoen euro in 2015 tot 15,19 miljoen euro in 2019. In 2020 stijgt het budget van de AP verder 

tot  18,5 miljoen euro. 

• Rekening houdend met de internationale rol van Brussel en België in Europa werd ook gekeken 

naar Ierland als hub voor multinationals. Ook hier werd resoluut ingezet op een verhoging van 

de middelen; een verviervoudiging van het budget van de autoriteit (van 3,63 miljoen euro in 

2015 naar 15,2 miljoen euro in 2019). 

In vergelijking hiermee zijn de werkingsmiddelen van de GBA, zowel in absolute als in relatieve zin, zeer 

beperkt. Dit geldt te meer rekening houdend met de stijging in werklast. Bovendien blijkt uit de 

bijgevoegde vergelijking 5 niet alleen dat de stijging van het budget van de GBA beperkt gebleven is. De 

dotatie kende het afgelopen jaar zelfs een licht dalende trend. 

 

Vergelijking 5: Budget en dotatie evolutie 2015-2020 van de GBA 

 

Bron: EY analyse (zie ook Bijlage 6: Europese gegevensbeschermingsautoriteiten – bron) 
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Gezien een stijgende werklast en rekening houdend met een (beperkte) stijging in personeel zou het 

budget van de GBA hebben moeten toenemen. De analyse van de beschikbare data toont aan dat, 

desondanks de nood, de dotatie sinds 2015 niet is gestegen. Integendeel, deze is zelfs teruggeschroefd 

geweest met 4% vanwege besparingen. 

In de praktijk resulteert deze situatie in een escalatie van de GBA’s structureel tekort in financiering 

(dotatie) die al meer dan 10 jaar aansleept (sinds 2007). Als gevolg hiervan worden reserves in de vorm 

van overgedragen boni en de eenmalige terugbetaling van de RSZ opgebruikt. In 2019, bijvoorbeeld, 

vertegenwoordigen overgedragen boni en de RSZ terugbetaling bijna een kwart van de totale aan de 

GBA toegekende werkingsmiddelen. Om de financiering van de werking van de GBA verder mogelijk te 

maken worden investeringen uitgesteld of niet uitgevoerd (bv. herzien van het Document Management 

Systeem van de GBA en informatie campagnes voor burgers). 

Dit structureel tekort in combinatie met dalende reserves en een structurele stijging in werklast van de 

GBA leidt tot een almaar beperktere beweegruimte van de GBA die niet langer houdbaar blijft. Daarom 

wordt voor toekomstige begroting gepleit voor het verhogen van de middelen, rekening houdend met 

de nieuwe structuur en werking van de GBA. 

Hiernaast wordt ook geduid op de nieuwe inkomsten die volgen uit door de GBA opgelegde boetes, die 

momenteel aan de schatkist toekomen en dus voor een zeker “terugverdieneffect” zorgen. Daarbij kan 

worden opgemerkt dat de tot nog toe opgelegde boetes eerder bescheiden waren, maar dat de GBA 

momenteel ook veel grotere dossiers onderzoekt. 
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v. Conclusie 

Het Directiecomité is van oordeel dat een verantwoorde uitvoering van taken door de GBA niet kan 

worden verzekerd zonder een significante uitbreiding van personeel en financiële middelen. Er wordt 

ook verwacht dat deze discrepantie de nodige aandacht zal krijgen tijdens de aan de gang zijnde 

evaluatie door de Europese Commissie in het begin van 2020. 

Bij het indienen van zijn meerjarenbegroting enkele maanden geleden heeft het Directiecomité van de 

GBA, op basis van een zeer voorzichtige berekening, een voorstel ingediend voor een 

personeelsuitbreiding van 20 VTE waarvan er zo snel mogelijk 12 VTE zouden moeten bijkomen en de 

overige gespreid over de komende vijf jaar.  

Het Directiecomité is er van overtuigd dat een substantiële uitbreiding van zijn kader absoluut 

noodzakelijk is om de GBA toe te laten zijn missie en Strategisch Plan op een zinvolle manier te kunnen 

uitoefenen. Zich bewust van de huidige budgettaire context, heeft het Directiecomité zich tot het 

strikt noodzakelijke (of minimale) beperkt. 
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Bijlagen 

Bijlage 1: AVG - Taken van toezichthoudende autoriteiten 

Artikel 57. Taken 

1. Onverminderd andere uit hoofde van deze verordening vastgestelde taken, verricht elke toezichthoudende 

autoriteit op haar grondgebied de volgende taken: 

a) zij monitort en handhaaft de toepassing van deze verordening; 

b) zij bevordert bij het brede publiek de bekendheid met en het inzicht in de risico's, regels, 

waarborgen en rechten in verband met de verwerking. Bijzondere aandacht wordt besteed aan 

specifiek op kinderen gerichte activiteiten; 

c) zij verleent overeenkomstig het recht van de lidstaat, advies aan het nationale parlement, de 

regering, en andere instellingen en organen over wetgevingsinitiatieven en bestuursmaatregelen 

in verband met de bescherming van de rechten en vrijheden van natuurlijke personen op het 

gebied van verwerking; 

d) zij maakt de verwerkingsverantwoordelijken en de verwerkers beter bekend met hun 

verplichtingen uit hoofde van deze verordening; 

e) zij verstrekt desgevraagd informatie aan iedere betrokkene over de uitoefening van zijn rechten 

uit hoofde van deze verordening en werkt daartoe in voorkomend geval samen met de 

toezichthoudende autoriteiten in andere lidstaten; 

f) zij behandelt klachten van betrokkenen, of van organen, organisaties of verenigingen […], 

onderzoekt de inhoud van de klacht in de mate waarin dat gepast is en stelt de klager binnen 

een redelijke termijn in kennis van de vooruitgang en het resultaat van het onderzoek, met name 

indien verder onderzoek of coördinatie met een andere toezichthoudende autoriteit noodzakelijk 

is; 

g) zij werkt samen met andere toezichthoudende autoriteiten, onder meer door informatie te delen 

en wederzijdse bijstand te bieden, teneinde de samenhang in de toepassing en de handhaving 

van deze verordening te waarborgen; 

h) zij verricht onderzoeken naar de toepassing van deze verordening, onder meer op basis van 

informatie die zij van een andere toezichthoudende autoriteit of een andere overheidsinstantie 

ontvangt; 

i) zij volgt de relevante ontwikkelingen voor zover deze een impact hebben op de bescherming van 

persoonsgegevens, met name de ontwikkelingen in informatie- en communicatietechnologieën 

en handelspraktijken; 

j) zij stelt de […] standaardcontractbepalingen vast; 

k) zij stelt een lijst op met betrekking tot het vereiste inzake een 

gegevensbeschermingseffectbeoordeling […], en houdt deze lijst bij; 

l) zij verstrekt advies over de […] verwerkingsactiviteiten [met hoog residueel risico]; 

m) zij bevordert de opstelling van gedragscodes […], geeft advies en keurt […], gedragscodes goed 

die voldoende waarborgen leveren; 

n) zij bevordert de invoering van certificeringsmechanismen voor gegevensbescherming en van 

gegevensbeschermingszegels en -merktekens […], en keurt de criteria voor certificering […] goed; 

o) waar van toepassing verricht zij een periodieke toetsing van de […] afgegeven certificeringen; 

p) zij zorgt voor het opstellen en het bekendmaken van de criteria voor de accreditatie van een 

orgaan voor het toezicht op gedragscodes […] en van een certificeringsorgaan […]; 

q) zij zorgt voor de accreditatie van een orgaan voor het toezicht op gedragscodes […] en van een 

certificeringsorgaan […]; 

r) zij geeft toestemming voor de [...] contractuele en andere bepalingen; 

s) zij keurt […] bindende bedrijfsvoorschriften goed; 

t) zij levert een bijdrage aan de activiteiten van het Comité; 

u) zij houdt interne registers bij van inbreuken op deze verordening en van  […] getroffen 

maatregelen; en 

v) zij verricht alle andere taken die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens. 

[…] 
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Bijlage 2: AVG – Bevoegdheden van toezichthoudende autoriteiten 

Artikel 58. Bevoegdheden 

1. Elk toezichthoudende autoriteit heeft alle volgende onderzoeksbevoegdheden om: 

a) de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerker en, in voorkomend geval, de vertegenwoordiger van 

de verwerkingsverantwoordelijke of van verwerker te gelasten alle voor de uitvoering van haar taken 

vereiste informatie te verstrekken; 

b) onderzoeken te verrichten in de vorm van gegevensbeschermingscontroles; 

c) een toetsing te verrichten van de […, afgegeven certificeringen; 

d) de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker in kennis te stellen van een beweerde inbreuk op 

deze verordening; 

e) van de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker toegang te verkrijgen tot alle 

persoonsgegevens en alle informatie die noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taken; en 

f) toegang te verkrijgen tot alle bedrijfsruimten van de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker, 

daaronder begrepen tot alle uitrustingen en middelen voor gegevensverwerking, in overeenstemming 

met het uniale of lidstatelijke procesrecht. 

2. Elk toezichthoudende autoriteit heeft alle volgende bevoegdheden tot het nemen van corrigerende 

maatregelen: 

a) de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker waarschuwen dat met de voorgenomen 

verwerkingen waarschijnlijk inbreuk op bepalingen van deze verordening wordt gemaakt; 

b) de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker berispen wanneer met verwerkingen inbreuk op 

bepalingen van deze verordening is gemaakt; 

c) de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gelasten de verzoeken van de betrokkene tot 

uitoefening van zijn rechten uit hoofde van deze verordening in te willigen; 

d) de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gelasten, waar passend, op een nader bepaalde 

manier en binnen een nader bepaalde termijn, verwerkingen in overeenstemming te brengen met de 

bepalingen van deze verordening; 

e) de verwerkingsverantwoordelijke gelasten een inbreuk in verband met persoonsgegevens aan de 

betrokkene mee te delen; 

f) een tijdelijke of definitieve verwerkingsbeperking, waaronder een verwerkingsverbod, opleggen; 

g) het rectificeren of wissen van persoonsgegevens of het beperken van verwerking [...], alsmede de 

kennisgeving van dergelijke handelingen aan ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt 

[…]; 

h) een certificering intrekken of het certificeringsorgaan gelasten een […] afgegeven certificering in te 

trekken, of het certificeringsorgaan te gelasten geen certificering af te geven indien niet langer aan de 

certificeringsvereisten wordt voldaan; 

i) naargelang de omstandigheden van elke zaak, naast of in plaats van de in dit lid bedoelde 

maatregelen, een administratieve geldboete opleggen […]; en 

j) de opschorting van gegevensstromen naar een ontvanger in een derde land of naar een 

internationale organisatie gelasten. 

3. Elke toezichthoudende autoriteit heeft alle autorisatie- en adviesbevoegdheden om: 

k) de verwerkingsverantwoordelijke advies te verstrekken in overeenstemming met de procedure van 

voorafgaande raadpleging [over gegevensbeschermingsimpactanalyses]; 

l) op eigen initiatief dan wel op verzoek, aan het nationaal parlement, aan de regering van de lidstaat, 

of overeenkomstig het lidstatelijke recht aan andere instellingen en organen alsmede aan het publiek 

advies te verstrekken over aangelegenheden die verband houden met de bescherming van 

persoonsgegevens; 

m) toestemming te geven voor verwerking […], indien die voorafgaande toestemming door het 

lidstatelijke recht wordt voorgeschreven; 

n) […], advies uit te brengen over en goedkeuring te hechten aan de ontwerpgedragscodes; 

o) certificeringsorganen te accrediteren […]; 

p) certificeringen af te geven en certificeringscriteria goed te keuren […]; 

q) de […] bedoelde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming aan te nemen; 

r) toestemming te verlenen voor de […]contractbepalingen; 

s) toestemming te verlenen voor de […] administratieve regelingen; 

t) goedkeuring te hechten aan bindende bedrijfsvoorschriften […]. 

[…]
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Bijlage 3: Vergelijking takenpakket CBPL - GBA 

 

Bevestiging, aanpassing en uitbreiding van bestaande kerntaken 

 

Geschrapt Afname Neutraal Toename Nieuwe taken 

3 0 2 7 6 

- Aangifte van verwerkingen 

van persoonsgegevens 

- Voorafgaande machtigingen 

- Toezicht politie en justitie 

 

 
- Internationale doorgiften 

- Onrechtstreekse toegang 

- Informeren en sensibiliseren 

- Bemiddeling en 

klachtenbehandeling 

- Adviezen en aanbevelingen 

- Aangifte datalekken  

- Onderzoeken en inspecties  

- Gedragscodes 

- Optreden in rechte 

- Monitoring van evoluties 

- Impactanalyses met 

betrekking tot de 

gegevensbescherming 

- Certificering en accreditatie 

- Handhaving 

- Samenwerking op nationaal 

niveau 

- Samenwerking op Europees 

niveau 

 

Nota: een meer gedetailleerd overzicht is opgenomen als bijlage bij het voorstel van Meerjarenbudget 2020-2025. 
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Bijlage 4: Europese gegevensbeschermingsautoriteiten – # medewerkers / miljoen 

inwoners 

 

 

Bron: EY analyse 
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Bijlage 5: Europese gegevensbeschermingsautoriteiten – # medewerkers / miljoen BBP 

 

 

Bron: EY analyse 
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Bijlage 6: Europese gegevensbeschermingsautoriteiten – brongegevens 
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Bronnen (bijlage 6) 

Bevolking 

(Eurostat, Population change - Demographic balance and crude rates at national level, 2019) 

Nederland 

2020: http://www.rijksbegroting.nl/2020/voorbereiding/begroting,kst264845_13.html 

(Rijksoverheid, 2019) 

(Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2019) 

(Ministerie van Justitie en Veiligheid, 2018) 

(Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2017) 

(Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2016) 

(Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2015) 

Luxemburg 

2020: https://budget.public.lu/lb/budget2020/am-detail.html?chpt=depenses&dept=0&sect=8# 

(Le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg - Ministère des Finances, 2019) 

(Commission nationale pour la protection des données, 2018) 

(Commission nationale pour la protection des données, 2017) 

(Commission nationale pour la protection des données, 2016) 

(Commission nationale pour la protection des données, 2015) 

Ierland 

2020: https://www.dataprotection.ie/en/news-media/press-releases/data-protection-commission-

statement-increased-funding-eu16-million-2020 

(Data Protection Commission, 2019) 

(Data Protection Commission, 2018) 

(Data Protection Commissioner, 2017) 

(Data Protection Commissioner , 2016) 

(Data Protection Commissioner , 2015) 

 

Frankrijk 

2020: https://www.performance-

publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2020/pap/html/DB

GPGMPRESCREDPGM308.htm 

(Commission nationale de l’informatique et des libertés , 2019)  

http://www.rijksbegroting.nl/2020/voorbereiding/begroting,kst264845_13.html
https://budget.public.lu/lb/budget2020/am-detail.html?chpt=depenses&dept=0&sect=8
https://www.dataprotection.ie/en/news-media/press-releases/data-protection-commission-statement-increased-funding-eu16-million-2020
https://www.dataprotection.ie/en/news-media/press-releases/data-protection-commission-statement-increased-funding-eu16-million-2020
https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2020/pap/html/DBGPGMPRESCREDPGM308.htm
https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2020/pap/html/DBGPGMPRESCREDPGM308.htm
https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2020/pap/html/DBGPGMPRESCREDPGM308.htm
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