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Informatieveiligheidscomité 

kamer federale overheid 

 
 

 

BERAADSLAGING NR. 22/027 VAN 5 JULI 2022 MET BETREKKING TOT DE 

MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE FOD MOBILITEIT EN 

VERVOER AAN DE WAALSE STEDEN EN GEMEENTEN IN HET KADER VAN DE 

TOEPASSING VAN HET WAALS MILIEUWETBOEK 

 

Gelet op de wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting en organisatie van een federale 

dienstenintegrator, in het bijzonder artikel 35/1, §1, eerste lid; 

 

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

het bijzonder artikel 114;  

 

Gelet op de wet van 5 september 2018 tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en tot 

wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van verordening (EU) 2016/679 van 27 april 

2016 van het Europees Parlement en de Raad 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, in het bijzonder artikel 98; 

 

Gelet op de gezamenlijke aanvraag van de FOD Mobiliteit en de Vereniging van Waalse Steden 

en Gemeenten; 

 

Gelet op het auditoraatsrapport van de federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning; 

 

Gelet op het verslag van heer Daniel Haché. 

 

 

I. ONDERWERP VAN DE AANVRAAG 

 

1. De Vereniging van Waalse Steden en Gemeenten en de federale overheidsdienst Mobiliteit 

hebben een gezamenlijke aanvraag ingediend om een algemene beraadslaging te bekomen 

voor de toegang door de sanctionerend ambtenaar van Waalse steden en gemeenten tot 

bepaalde persoonsgegevens van de Kruispuntbank van Voertuigen in het kader van de 

toepassing van de Waalse Milieucode. 

2. De gemeenteraden kunnen op grond van artikel D. 140, §3, van het Waalse milieuwetboek 

personeelsleden aanwijzen die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de naleving van de 

wetten en de decreten bedoeld in artikel D. 138, met uitzondering van de eerste alinea, 18° 

en 19°, en van de regelgevende bepalingen die krachtens die wetten en decreten genomen 

worden en de overtredingen vaststellen. De bevoegdheden van de gerechtelijke politie mogen 

alleen worden uitgeoefend door officieren die zijn beëdigd. De wetten en decreten bedoeld 

in artikel D. 138 omvatten diverse milieuwetgeving. Het probleem van wildstorten is de 
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belangrijkste reden waarom toegang tot de gegevens betreffende de inschrijving van 

voertuigen wordt gevraagd. 

3. Op grond van een inbreuk op artikel D.138 stelt de ambtenaar-vaststeller een proces-verbaal 

op of kan hij vooraf een waarschuwing sturen overeenkomstig de volgende bepalingen: 

4. Mogelijke verzending van een voorafgaandelijke waarschuwing aan de dader.  

Art. D.148 van de Waalse Milieucode (toekomstig D 164). 

§ 1. In geval van overtreding kunnen de personeelsleden bedoeld in artikel D.140 een 

waarschuwing richten aan de vermoedelijke overtreder of aan de eigenaar van het goed waar 

ze begaan werd of waar het feit dat ten grond ligt aan de overtreding ontstaan is, en een 

regularisatietermijn vastleggen. 

Als de waarschuwing schriftelijk wordt gericht, wordt ze binnen veertien dagen schriftelijk 

bevestigd door de auteur ervan. 

Het opstellen van een proces-verbaal 

Art. D.141 van de Waalse Milieucode (toekomstig D 165). De personeelsleden stellen de 

overtredingen vast bij proces-verbaal dat bewijskracht heeft, tenzij het tegendeel wordt 

bewezen.  

Mededeling van het proces-verbaal aan de dader, aan de Procureur des Konings of aan de 

bevoegde ambtenaar-vaststeller.  

Art D141, tweede lid van de Waalse Milieucode (toekomstig D 166) : Dat proces-verbaal 

wordt bij ter post aangetekend schrijven aan de overtreder overgemaakt binnen vijftien 

dagen na de vaststelling van de overtreding of na afloop van de termijn bedoeld in artikel 

D.148, § 1. Dat proces-verbaal en een bewijs van de verzending van het aangetekend 

schrijven naar de overtreder worden binnen dezelfde termijn aan de procureur des Konings 

overgemaakt. 

Art. D.162 van de Waalse Milieucode (toekomstig D 166) : Het personeelslid dat de 

overtreding heeft vastgesteld, stuurt binnen vijftien dagen na de vaststelling het origineel van 

het proces-verbaal van die overtreding naar de territoriaal bevoegde procureur des Konings. 

  Het proces-verbaal vermeldt de datum waarop het aan de procureur des Konings is gericht 

of overgemaakt. Indien de overtreding is vastgesteld door een krachtens artikel D.140, § 3, 

aangewezen personeelslid of door een agent van de plaatselijke politie vermeldt het in 

voorkomend geval de bepaling van het gemeentelijk reglement waarop de aantijging berust. 

  Het personeelslid dat de overtreding heeft vastgesteld, maakt binnen dezelfde termijn een 

afschrift van dat proces-verbaal over met inbegrip van de plaatselijke politieagent: 

  1° aan de sanctionerend ambtenaar die belast is met het opleggen van de administratieve 

boete; 

  2° aan de sanctionerend ambtenaar die wegens de persoon die de overtreding heeft 

vastgesteld, niet bevoegd is om zulks te doen overeenkomstig artikel D.161.  

5. Het artikel D.146 stelt dat de personeelsleden in de uitoefening van hun opdracht: 
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1° alle onderzoeken, controles, enquêtes (kunnen) uitvoeren en alle gegevens inwinnen die 

nuttig geacht worden om zich ervan te vergewissen dat de bepalingen bedoeld in artikel D. 

138, nageleefd worden  

11° elke databank die nuttig is voor het verkrijgen van de informatie en voor de uitvoering 

van de in dit artikel bedoelde opdrachten (kunnen) raadplegen. 

12° de nodige administratieve gegevens (kunnen) raadplegen en een afschrift ervan nemen, 

zoals de wettelijk voorgeschreven documenten die de bestuurder in zijn bezit moet hebben 

en in ruimere zin alle documenten die nuttig zijn voor de identificatie van het voertuig, de 

bestuurder of de persoon op wiens naam het voertuig staat ingeschreven. 

6. De aanvragers wensen dan ook dat de gemeentelijke ambtenaren-vaststellers toegang krijgen 

tot de volgende gegevens van de Kruispuntbank van Voertuigen, zodat zij verdachten en 

potentiële getuigen van milieudelicten kunnen identificeren op basis van het de nummerplaat 

van een voertuig:  

 - De statusgegevens van de kentekenplaat:  

 ° Registratiestatus 

 ° Begindatum van de registratie 

 ° Laatste registratiedatum 

 - Gegevens van de houder van de inschrijving, of in het geval van een voertuig waarop een 

huurcontract betrekking heeft, gegevens van de natuurlijke of rechtspersoon die huurt.   

 ° De nominatieve gegevens van de houder, de natuurlijke persoon (naam, voornaam, adres 

en nummer van het nationale register);   

 ° Naamgegevens over de houder, rechtspersoon (naam van de onderneming, rechtsvorm, 

adres, KBO-nummer) 

7. De gegevens zullen worden uitgewisseld met tussenkomst van de FOD BOSA als federale 

dienstenintegrator. 

 

II. BEHANDELING VAN DE AANVRAAG 

 

A. ONTVANKELIJKHEID EN BEVOEGDHEID VAN HET COMITE 

8. Krachtens artikel 35/1, §1, eerste lid, van de wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting 

en organisatie van een federale dienstenintegrator vergt de mededeling van 

persoonsgegevens door overheidsdiensten en openbare instellingen van de federale overheid 

aan instellingen van sociale zekerheid bedoeld in artikel 2, eerste lid, 2°, a), van de wet van 

15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale 

zekerheid een voorafgaande beraadslaging van de verenigde kamers van het 

informatieveiligheidscomité voor zover de verwerkingsverantwoordelijken van de 

meedelende instantie, de ontvangende instantie en de Kruispuntbank van de sociale 

zekerheid, in uitvoering van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de 

bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van 

persoonsgegevens, niet tot een akkoord komen over de mededeling of minstens één van die 
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verwerkingsverantwoordelijken om een beraadslaging verzoekt en de andere 

verwerkingsverantwoordelijken daarvan in kennis heeft gesteld. 

9. Het Informatieveiligheidscomité stelt vast dat de FOD Mobiliteit en de Vereniging van 

Waalse steden en gemeenten gezamenlijk een aanvraag hebben ingediend om een algemene 

beraadslaging te bekomen waarbij de Waalse steden en gemeenten kunnen toetreden. Het 

Informatieveiligheidscomité acht zich dan ook bevoegd om zich uit te spreken. Het 

Informatieveiligheidscomité neemt akte van het feit dat de FOD Mobiliteit bijkomend met 

elke Waalse stad en gemeenten die toetreedt tot de algemene beraadslaging een 

overeenkomst afsluit. 

B. TEN GRONDE 

B.1. VERANTWOORDINGSPLICHT 

10. Overeenkomstig artikel 5.2 van de Verordening 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 gegevens (de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna ‘AVG’) zijn de FOD Mobiliteit (als 

verzendende instantie) en de Waalse steden en gemeenten die tot de algemene beraadslaging 

toetreden (als ontvangende instantie) voor de hen aanbelangende verwerkingen als 

verwerkingsverantwoordelijken verantwoordelijk voor het naleven van de beginselen 

vermeld in artikel 5.1 de AVG1 en moeten ze in staat zijn dit aan te tonen. 

11. De verwerkingsverantwoordelijke dient overeenkomstig de AVG aan een aantal 

verplichtingen te voldoen. In voorliggende beraadslaging worden de belangrijkste 

verplichtingen overlopen. Het Informatieveiligheidscomité wijst er in dit kader op dat de 

 
1 Persoonsgegevens moeten: 

a) worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is 

(„rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie”); 

b) voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld en mogen 

vervolgens niet verder op een met die doeleinden onverenigbare wijze worden verwerkt; de verdere 

verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of 

statistische doeleinden wordt overeenkomstig artikel 89, lid 1, niet als onverenigbaar met de oorspronkelijke 

doeleinden beschouwd („doelbinding”); 

c) toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden 

verwerkt („minimale gegevensverwerking”); 

d) juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd; alle redelijke maatregelen moeten worden genomen om de 

persoonsgegevens die, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, onjuist zijn, onverwijld te 

wissen of te rectificeren („juistheid”); 

e) worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de 

doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk is; persoonsgegevens mogen voor 

langere perioden worden opgeslagen voor zover de persoonsgegevens louter met het oog op archivering in 

het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden worden verwerkt 

overeenkomstig artikel 89, lid 1, mits de bij deze verordening vereiste passende technische en 

organisatorische maatregelen worden getroffen om de rechten en vrijheden van de betrokkene te beschermen 

(„opslagbeperking”); 

f) door het nemen van passende technische of organisatorische maatregelen op een dusdanige manier worden 

verwerkt dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat zij onder meer beschermd zijn tegen 

ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging 

(„integriteit en vertrouwelijkheid”). 
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verwerkingsverantwoordelijke een register van verwerkingsactiviteiten dient bij te houden 

overeenkomstig de bepalingen van art. 30 AVG. 

B.2. RECHTMATIGHEID 

12. Overeenkomstig artikel 5.1 a) AVG moeten persoonsgegevens worden verwerkt op een wijze 

die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig is. Dit houdt onder meer in dat de verwerking 

een basis moet vinden in één van de rechtmatigheidsgronden vermeld in artikel 6 AVG. 

13. Het Informatieveiligheidscomité stelt vast dat de beoogde mededeling van persoonsgegevens 

noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de 

verwerkingsverantwoordelijke rust (art. 6.1 c) AVG). De beoogde gegevensverwerking 

wordt beoogd in de Waalse Milieucode. De gemeenteraden kunnen op grond van artikel D. 

140, §3, van het Waalse milieuwetboek personeelsleden aanwijzen die verantwoordelijk zijn 

voor het toezicht op de naleving van de wetten en de decreten bedoeld in artikel D. 138, met 

uitzondering van de eerste alinea, 18° en 19°, en van de regelgevende bepalingen die 

krachtens die wetten en decreten genomen worden en de overtredingen vaststellen. De 

bevoegdheden van de gerechtelijke politie mogen alleen worden uitgeoefend door officieren 

die zijn beëdigd. De wetten en decreten bedoeld in artikel D. 138 omvatten diverse 

milieuwetgeving. Het probleem van wildstorten is de belangrijkste reden waarom toegang 

tot de gegevens betreffende de inschrijving van voertuigen wordt gevraagd. 

14. Art. D.141 van de Waalse Milieucode preciseert dat de personeelsleden de overtredingen 

vaststellen bij proces-verbaal dat bewijskracht heeft, tot bewijs van het tegendeel. Dat proces-

verbaal wordt bij ter post aangetekend schrijven aan de overtreder overgemaakt binnen 

vijftien dagen na de vaststelling van de overtreding of na afloop van de termijn bedoeld in 

artikel D.148, § 1. Het artikel D.146 stelt dat de personeelsleden in de uitoefening van hun 

opdracht: 

1° alle onderzoeken, controles, enquêtes (kunnen) uitvoeren en alle gegevens inwinnen die 

nuttig geacht worden om zich ervan te vergewissen dat de bepalingen bedoeld in artikel D. 

138, nageleefd worden  

11° elke databank die nuttig is voor het verkrijgen van de informatie en voor de uitvoering 

van de in dit artikel bedoelde opdrachten (kunnen) raadplegen. 

12° de nodige administratieve gegevens (kunnen) raadplegen en een afschrift ervan nemen, 

zoals de wettelijk voorgeschreven documenten die de bestuurder in zijn bezit moet hebben 

en in ruimere zin alle documenten die nuttig zijn voor de identificatie van het voertuig, de 

bestuurder of de persoon op wiens naam het voertuig staat ingeschreven. 

B.3. DOELBINDING 

15. Artikel  5.1 b) AVG laat de verwerking van persoonsgegevens slechts toe voor welbepaalde, 

uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden (principe van doelbinding).  

16. De gemeentelijke ambtenaren-vaststellers zoals bedoeld in artikel D. 140, lid 3, van de 

Waalse Milieucode zijn verantwoordelijk voor het onderzoeken en vaststellen van inbreuken 

op bos-, plattelands-, jacht-, binnenvisserij- en milieuvoorschriften. Zij wensen toegang te 

krijgen tot het register van de Kruispuntbank van Voertuigen om gerechtelijke onderzoeken 

uit te voeren in het kader van hun decretale opdrachten betreffende toezicht en onderzoek 

van inbreuken.  
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17. De wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van een Kruispuntbank van Voertuigen bepaalt 

dat de gegevens betreffende voertuigen worden ingezameld voor een bepaald aantal 

doeleinden. 

 “Art. 5. De Kruispuntbank heeft tot doel (…) om op elk ogenblik de eigenaar ervan, de 

aanvrager en de titularis van hun inschrijving te identificeren, alsook de gegevens 

betreffende hun goedkeuring te achterhalen teneinde : 

 7° de opsporing, de strafrechtelijke vervolging en de strafuitvoering van de misdrijven 

mogelijk te maken; 

 11° het opleggen van administratieve sancties mogelijk te maken;” 

 

18. Rekening houdend met de uitdrukkelijk decretale opdrachten van sociaalrechtelijke 

inspecteurs, acht het Informatieveiligheidscomité deze doeleinden welbepaald, uitdrukkelijk 

omschreven en gerechtvaardigd. 

B.4. PROPORTIONALITEIT 

B.4.1. Minimale gegevensverwerking 

19. Artikel 5.1 c) AVG stelt dat persoonsgegevens toereikend, ter zake dienend en beperkt tot 

wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, moeten zijn 

(“minimale gegevensverwerking”). 

20. De aanvragers verantwoorden de beoogde persoonsgegevens als volgt: 

 — Kentekennummer: Om de verwerking te kunnen uitvoeren met het oog op het in de punten 

hierboven genoemde doel, is het noodzakelijk over een identificatiesleutel te beschikken, 

namelijk het kentekennummer dat door de gemeentelijke ambtenaren als bedoeld in artikel 

D.140, lid 3, van het milieuwetboek zal worden vastgesteld.  

 — Gegevens met betrekking tot de status van de kentekenplaat (registratiestatus, begindatum 

van de inschrijving, datum van laatste inschrijving): Deze gegevens maken het mogelijk om 

te bepalen of de ingevoerde registratie wordt geannuleerd of actief is, en of de inbreuk zich 

heeft voorgedaan op een moment dat het voertuig actief was ingeschreven. Deze gegevens 

voorkomen fouten in de verwerking van gegevens en verzekert de rechten van verdediging 

van de voormalige houder van de plaat in geval van een wijziging.  

 — Gegevens van de houder van de inschrijving, of, in het geval van een voertuig waarop een 

huurcontract betrekking heeft, gegevens van de natuurlijke of rechtspersoon die huurt (naam 

van de houder, natuurlijke persoon (naam, voornaam, adres en, in voorkomend geval, het 

rijksregisternummer) of de naamgegevens betreffende de houder, rechtspersoon (naam van 

de onderneming, rechtsvorm, adres, KBO-nummer): Deze gegevens maken het mogelijk om 

de persoon die met het voertuig is verbonden te identificeren in het kader van milieudelicten, 

waardoor de ambtenaren-vaststellers contact kunnen opnemen met de dader. Dit zijn de 

minimale gegevens die nodig zijn om een ondubbelzinnige identificatie te verzekeren. 

21. Het Informatieveiligheidscomité stelt vast dat de gemeentelijke administraties bij koninklijk 

besluit van 30 augustus 1985 gemachtigd werden om het identificatienummer van het 

Rijksregister van de natuurlijke personen te gebruiken o.a. “voor het uitwisselen van 

informaties met de openbare overheden en instellingen bedoeld in artikel 8 van de wet van 8 

augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en die 
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gemachtigd werden het identificatienummer van het 8 Rijksregister te gebruiken in hun 

betrekkingen met de gemeentelijke administraties”.2 In uitvoering van artikel 35/1, §2 van 

de wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting en organisatie van een federale 

dienstenintegrator machtigt de kamer federale overheid van het informatieveiligheidscomité 

dan ook uitdrukkelijk het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de 

natuurlijke personen in het kader van de beoogde uitwisseling tussen de FOD Mobiliteit en 

de Waalse steden en gemeenten die toegetreden zijn tot deze beraadslaging. 

 

22. Rekening houdend met het voorgaande en voor zover de beschreven voorwaarden worden 

nageleefd, acht het Informatieveiligheidscomité de persoonsgegevens toereikend, ter zake 

dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. 

 

B.4.2. Opslagbeperking 

23. Aangaande de bewaringstermijn herinnert het Comité er aan dat persoonsgegevens niet 

langer mogen worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te 

identificeren dan voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt 

noodzakelijk is. 

24. De bewaartermijn voor deze gegevens bedraagt 5 jaar. Deze termijn wordt gekozen in het 

licht van de in artikel 21, 4°, van het Strafwetboek bedoelde termijn met betrekking tot de 

verjaring van strafbare feiten. Het Informatieveiligheidscomité acht deze bewaartermijn 

aanvaardbaar. 

 

B.5. RECHTEN VAN DE BETROKKENEN 

 

25. Overeenkomstig artikel 14 AVG dient de verwerkingsverantwoordelijke bepaalde informatie 

over de gegevensverwerking mee te delen aan de betrokkene indien de persoonsgegevens 

niet van de betrokkene zijn verkregen. Deze verplichting geldt evenwel niet indien het 

verkrijgen of verstrekken van de gegevens uitdrukkelijk is voorgeschreven bij Unie- of 

lidstatelijk recht dat op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en dat recht 

voorziet in passende maatregelen om de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te 

beschermen. In onderhavig geval wordt de beoogde mededeling van persoonsgegevens 

uitsluitend verricht op grond van art. 5 van de wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van 

een Kruispuntbank van Voertuigen juncto de decretale bevoegdheden van de steden en 

gemeenten tot aanduiden van ambtenaren-vaststellers inzake milieudelicten. 

 

26.  Het Informatieveiligheidscomité acht het gepast dat de betrokken partijen in een zekere mate 

van collectieve transparantie voorzien, meer bepaald door op de websites van de betrokken 

instanties (FOD Mobiliteit, steden en gemeenten) te vermelden dat de beschreven gegevens 

worden uitgewisseld in het kader van de doeleinden in kwestie. 

 

B.5. BEVEILIGING 

 
2 Art. 1 van het Koninklijk besluit van 30 augustus 1985 waarbij de gemeentelijke administraties gemachtigd 

worden om het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen te gebruiken. 
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27. Persoonsgegevens moeten door het nemen van passende technische of organisatorische 

maatregelen op een dusdanige manier worden verwerkt dat een passende beveiliging ervan 

gewaarborgd is, en dat zij onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige 

verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging („integriteit en 

vertrouwelijkheid”).3 De Waalse steden en gemeenten die de betreffende persoonsgegevens 

ontvangen van de FOD Mobiliteit dienen te beschikken over een functionaris voor 

gegevensbescherming en dienen, conform artikel 34 AVG, passende technische en 

organisatorische maatregelen te nemen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te 

waarborgen, die, waar passend, onder meer het volgende omvatten: 

 a) de pseudonimisering en versleuteling van persoonsgegevens; 

b) het vermogen om op permanente basis de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid 

en veerkracht van de verwerkingssystemen en diensten te garanderen; 

 c) het vermogen om bij een fysiek of technisch incident de beschikbaarheid van en de toegang 

tot de persoonsgegevens tijdig te herstellen; 

 d) een procedure voor het op gezette tijdstippen testen, beoordelen en evalueren van de 

doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de 

verwerking. 

28. Het Informatieveiligheidscomité wijst er op dat de steden en gemeenten elk verantwoordelijk 

zijn om, in samenwerking met hun respectieve functionaris voor gegevensbescherming, te 

garanderen dat de personeelsleden van de betrokken diensten uitsluitend de 

persoonsgegevens ontvangen die ze nodig hebben voor het verwezenlijken van de doeleinden 

zoals omschreven in deze beraadslaging. 

29. Het Informatieveiligheidscomité neemt akte van het feit dat de uitwisseling zal plaatsvinden 

met tussenkomst van de FOD BOSA als federale dienstenintegrator. 

30. Het Informatieveiligheidscomité wijst erop dat artikel 35 AVG vereist dat de 

verwerkingsverantwoordelijke vóór de verwerking een beoordeling uitvoert van het effect 

van de beoogde verwerkingsactiviteiten op de bescherming van persoonsgegevens. Indien 

uit deze beoordeling zou blijken dat bijkomende maatregelen moeten worden getroffen, 

dienen de betrokken partijen op eigen initiatief een aanvraag tot wijziging van onderhavige 

beraadslaging in. De mededeling van persoonsgegevens mag in voorkomend geval niet 

plaatsvinden totdat de vereiste toelating van het Comité is bekomen. Indien uit de 

gegevensbeschermingseffectbeoordeling zou blijken dat er een hoog residuair risico is, dient 

de aanvrager de beoogde gegevensverwerking voor te leggen aan de 

Gegevensbeschermingsautoriteit, overeenkomst art. 36.1 AVG. 

31. Het Informatieveiligheidscomité neemt akte van het feit dat de FOD Mobiliteit een 

gegevensbeschermingseffectbeoordeling heeft uitgevoerd waaruit niet blijkt dat de 

verwerking een hoog risico zou opleveren indien de verwerkingsverantwoordelijke geen 

maatregelen neemt om het risico te beperken. 

32. Het Informatieveiligheidscomité wijst er op dat elke stad en gemeente die wenst toe te treden  

tot onderhavige beraadslaging een gegevensbeschermingseffectbeoordeling moet uitvoeren. 

Indien uit de gegevensbeschermingseffectbeoordeling zou blijken dat er een hoog residuair 

 
3 Art. 5, §1, f), AVG. 
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risico is, dient de aanvrager de beoogde gegevensverwerking voor te leggen aan de 

Gegevensbeschermingsautoriteit, overeenkomst art. 36.1 AVG. 

 

 

 

 

Om deze redenen, besluit 

 

de kamer federale overheid van het informatieveiligheidscomité 

 

dat de uitwisseling van de in deze beraadslaging beschreven persoonsgegevens tussen de FOD 

Mobiliteit en de Waalse steden en gemeenten die aan het Informatieveiligheidscomité een 

geschreven en ondertekende verbintenis toesturen waarmee zij zich aansluiten bij onderhavige 

beraadslaging4, is toegestaan mits wordt voldaan aan de in deze beraadslaging vastgestelde 

maatregelen ter waarborging van de gegevensbescherming, in het bijzonder de maatregelen op het 

vlak van doelbinding, minimale gegevensverwerking, opslagbeperking en informatieveiligheid. 

 

In het bijzonder dienen de begunstigden te verklaren en in de praktijk te verzekeren dat: 

- de AVG, de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen 

met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en elke andere toepasselijke 

regelgeving worden nageleefd; 

- een functionaris voor gegevensbescherming wordt aangesteld; 

- een register van de verwerkingsactiviteiten wordt aangehouden overeenkomstig de 

vereisten van art. 30 AVG, met een bijzondere aandacht voor de vermelding van de 

concrete verwerkingsdoeleinden met verwijzing naar iedere toepasselijke regelgeving; 

- een gegevensbeschermingseffectbeoordeling werd uitgevoerd waarbij er géén hoog 

residuair risico werd vastgesteld; 

- het finaliteitsbeginsel wordt geëerbiedigd, meer bepaald dat de verkregen gegevens 

slechts worden gebruikt voor de doeleinden die worden beschreven in randnummers 4 en 

5 van onderhavige beraadslaging; 

- de gegevens worden gewist van zodra ze niet meer nodig zijn en de maximale 

bewaringstermijn in acht wordt genomen; 

- de gegevens enkel worden verwerkt door personen die deze gegevens voor de uitoefening 

van hun functie nodig hebben binnen de betrokken diensten; 

- de gegevens niet aan derden worden verstrekt, behalve indien deze mededeling 

noodzakelijk is in het kader van een eventuele gerechtelijke vervolging of een andere 

wettelijk verplichting; 

- indien de gegevens aan verwerkers worden verstrekt, de bepalingen van artikel 28 AVG 

worden nageleefd, de verwerker er zich toe verbindt om de voorwaarden van deze 

beraadslaging na te leven, en dat passende waarborgen worden voorzien om oneigenlijk 

gebruik van de gegevens te voorkomen. De vertrouwelijkheid van de gegevens moet 

worden bewaard door het opleggen van een vertrouwelijkheidsverplichting aan iedere 

 
4 Een verplicht te gebruiken modelverklaring is beschikbaar op 

https://dt.bosa.be/nl/ivc/algemene_machtigingen_federale_overheid 

https://dt.bosa.be/nl/ivc/algemene_machtigingen_federale_overheid
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persoon die toegang heeft tot de gegevens en de gegevens mogen niet aan derden worden 

meegedeeld. 

- de nodige technische en organisatorische maatregelen worden getroffen. 

 

 

In uitvoering van artikel 35/1, §2 van de wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting en 

organisatie van een federale dienstenintegrator machtigt de kamer federale overheid van het 

informatieveiligheidscomité het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de 

natuurlijke personen in het kader van de beoogde mededeling door de FOD Mobiliteit aan de 

Waalse steden en gemeenten die toegetreden zijn tot deze beraadslaging. 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel HACHE 

Voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De zetel van de kamer federale overheid van het Informatieveiligheidscomité is gevestigd in de kantoren van de FOD 

Beleid en Ondersteuning, op volgend adres: Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel. 

 


