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Inleiding: juridisch kader politie & privacy

Vóór 2018 :

Na 2018 :

Europees niveau : 

Belgisch niveau : 

GDPR

Verordening
2016/679

 Inwerkingtreding
mei 2018

Richtlijn 95/46/CE + Wet van 8 december 1992 betreffende de 
bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
verwerking van persoonsgegevens
Richtlijn 95/46/CE + Wet van 8 december 1992 ingetrokken

RL politie/ justitie
Richtlijn

2016/680 (LED)
 Inwerkingtreding

mei 2018

Titel 2 & 7 WGB
WPA

Titel 1 WGB
WOG



Inleiding: juridisch kader politie & privacy
WGB bestaat uit 7 titels waarvan :

 Titel 1 : De bescherming van natuurlijke personen met
betrekking tot
de verwerking van persoongegevens (uitvoering GDPR

 Titel 2 : De bescherming van natuurlijke personen met
betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door
bevoegde overheden met het oog op de voorkoming, het
onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare
feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, met inbegrip van
de bescherming tegen en de voorkoming van gevaren voor
de openbare veiligheid

 Titel 6: Sancties
 Titel 7: Controleorgaan op de politionele informatie
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Inleiding: juridisch kader politie & privacy

 Relevante regels GPI:

 Vallen onder GDPR & titel 1 WGB voor de materies die niet onder
titel 2 vallen (vb. human ressources, tucht, recrutering en selectie,
opleiding, …)

 Vallen onder titel 2 en 7 en LED voor de opdrachten van bestuurlijke
en gerechtelijke politie

 Vallen onder titel 3 voor opdrachten als veiligheidsoverheid in de zin
van Wet CL & VM (vb. afleveren veiligheidsadvies voor toegang
politiegebouw)



Inleiding: juridisch kader politie & privacy

 GDPR (art. 51.1) en Richtlijn politie/justitie (LED: art. 41.1): mogelijkheid om 
meerdere toezichthoudende autoriteiten aan te wijzen

Controleorgaan 
op de politionele
informatie (COC)

I&VD, Instanties wet
CI & VM, BELPIU, 

OCAD

OCAD

Verwerkingen die niet 
onder de andere
toezichthoudende
autoriteiten vallen

GPI, BELPIU & AIG

Vast Comité van 
Toezicht op de 
politiediensten
(Vast Comité P)

Vast Comité van 
toezicht op de 
inlichtingen- en 
veiligheids-
diensten
(Vast Comité I)

Gegevensbescher
mingsautoriteit
(GBA)
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Inleiding: juridisch kader politie & privacy

 NIEUW voor GPI in vgl. met WVP 1992:

 Technische & organisatorische veiligheidsmaatregelen (veiligheidsplan)
 Privacy by design en privacy bij default

 Register van de verwerkingen
 Logbestanden
 Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA)
 Data breach notification

 DPO (hoewel krachtens LED uitzondering mogelijk was)
 Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken



Hoofstuk 1: organisatie COC – Evolutie in 3 fasen

1e fase : 1998 – 2014 :

 Trigger: “Dutroux” en kritiek op politionele & justitiële informatiehuishouding
 Creatie COC onder voogdij politieministers (vooral “politiek glijmiddel”)
 Maar: politiek niet echt geïnteresseerd in zijn functioneren …
 Ongemerkt bestaan gedurende 16 jaar …

2e fase : 2014 – 2018 :

 Collateraal orgaan Federale Parlement
 Onafhankelijk, administratief ingebed in toenmalige CBPL
 Onvolledig kader (maximaal 5/8)
 Adviezen op meer dan 800 bijzondere gegevensbanken + enkel onderzoeken
 Existentiële vragen nopens voortbestaan COC



Hoofdstuk 1: organisatie COC – Evolutie in 3 fasen
3e fase : 05/09/2018 – heden
 Nieuwe wet, nieuw COC : art. 71 WGB + 4 §2, 4° WOG

 Nieuwe structuur
 DIRCOM:
 Voorzitter: P. Arnould, politierechter
 2 leden: Frank Schuermans (AG Gent) en Koen Gorissen
(jurist GBA)

 Een Dienst Onderzoeken (DOSE): 2 GPI (FP en 1 LP) & 1 expert
 1CP Stefan De Proft (FP): commissaris-onderzoeker
 CP Bart Boon (LP): commissaris-onderzoeker
 Ronny Saelens (jurist): commissaris-onderzoeker

 Een Dienst Steun: 3 juristen, 1 ICT-expert en 1 directie-assistent

 Uitgavenbegroting: +- 1 600 000 EUR
 Threat en opportunity: “synergie” oefening Kamer/Audit Rekenhof

⇒11 VTE
⇒Gespecialiseerd & 

multidisciplinair
⇒Reactief & proactief



Hoofdstuk 1: organisatie COC: enkele cijfers

5.000.000 Meldingen
3.000.000 Interventies
1.300.000 Kantschriften
1.300.000 PV gerechtelijk

50.000 Informatierapporten

REGPOL: 5.000 verwerkingen
aangegeven (09/2021)
Bijzondere GB: meer dan
1.176 (09/2021)
ANPR MS: bij volledige uitrol =
3.500 camera’s

Vergelijking met andere externe toezichthouders :
 Vast Comité P: 93 FTE (Dienst Enquêtes : 52 FTE)
 Vast Comité I: 24 FTE (Dienst Enquêtes : 5 FTE)
 APD: 70 FTE (vraag tot verhoging met 10 FTE)

Activiteiten GPI:



ANG

70 000 000 
gegevens

25 000 
000 

feiten

270 000 
onderzoe

ken

3 000 000 
personen

70 000 
organisati

es

45 000 
eveneme

nten

17 000 pers. 
Te volgen

bestuurlijke
politie

50 000 
personeel

sleden
GPI



Hoofdstuk 2: basisopdrachten COC - Overzicht

Activiteit Data Protection Authority (DPA) t.a.v. GPI, de AIG en BELPIU;

Activiteit ‘Controle en toezicht op de politionele informatiehuishouding en
de gemeenschappelijke gegevensbanken terrorisme’ t.a.v. de GPI en
OCAD
• MvT, Wet Politioneel Informatiebeheer 2014: “Overigens, de wezenlijke opdrachten

in termen van toezicht op het operationeel politioneel informatiebeheer die
oorspronkelijk aan het controleorgaan toegekend waren, blijven ongewijzigd, met
name het controleren van een efficiënte, maximale, beveiligde politionele
gegevens- en informatieflux op basis van de behoefte om te kennen, alsook het
verzekeren van de naleving van de procedures inzake de operationele
politionele informatieverwerking” (Parl.St. Kamer 2013-2014, nr. 3105/001, 63).

Activiteit ‘Bijzondere Administratieve Methoden (BAM)’: alle vormen van
politioneel cameragebruik;

Activiteit ten aanzien van de AADA in fiscale materies en verband houdende
met de passagiersinformatie gegevens.

CONTROLE, TOEZICHT & ADVIES in die 4 domeinen



Hoofdstuk 2: basisopdrachten COC - Bevoegdheden
Klassieke bevoegdheden van een inspectiedienst:
Onbeperkt recht van toegang tot alle informatie en gegevens GPI
GPI uit eigen beweging alle relevante interne richtlijnen aan COC
Onbeperkt recht op toegang en onderzoek ter plaatse
Alle voorwerpen, documenten en gegevens van een ICT systeem in beslag

nemen (behalve betrekking hebbend op lopend onderzoek)
Bijstand vorderen van openbare macht
Dwingende antwoordtermijnen opleggen
Toegang RRN en nummer
Verhoren (leden GPI mogen verklaringen afleggen gedekt door

beroepsgeheim)
Dagvaarden GPI leden door GDW en verklaringen onder eed afnemen
Deskundigen en tolken vorderen
Alle andere overheidsdiensten moeten op vraag alle nuttige inlichtingen

meedelen aan COC, behalve lopend onderzoek (dan fiat OM)



Hoofdstuk 2: basisopdrachten COC - Reactief

A. Recht toegang/rectificatie/wissing persoonsgegevens in politionele
gegevensbanken

Art. 41 et 42 WGB : Onrechtstreekse toegang d.w.z. via het COC

Elke burger kan verzoek indienen (burger, politieambtenaar, …)

Belg of buitenlander (geen band met België nodig !)

COC moet behandelen

Behandeling kan meerdere maanden aanslepen (COC afhankelijk van GPI)

Gemiddelde doorlooptijd 2020: 85 dagen



Hoofdstuk 2: basisopdrachten COC - Reactief

A. Recht toegang/rectificatie/wissing persoonsgegevens in politionele
gegevensbanken

2018: 333 verzoeken

2019: 392 verzoeken:

2020: 283 verzoeken

2021 (t/m 01/10): 440 verzoeken

 o.a. verzoeken politieambtenaren en kandidaten

 verzoeken veiligheidsberoepen (private bewaking)

 belangrijk aandeel SIS II aanvragen (Albanezen …)

 steeds meer advocaten betrokken (dus procedurekwesties …)



Hoofdstuk 2 : basisopdrachten - Reactief

Enkele vaststellingen:
Inhoudelijke eindbeslissingen COC op verzoeken OT ANG

Resultaat 2019 2019 in % 2020 2020 in %

Behoud registratie 59 33% 48 22,75%

Rectificatie 15 8,5% 31 14,69%

Archivering/wissing 49 28% 78 36,97%

Totaal 123 144 74,41%



Hoofdstuk 2 : basisopdrachten - Reactief

“Wanneer we enkel die dossiers nemen waarin het COC een echt

inhoudelijke beoordeling of beslissing heeft genomen stellen we vast

dat van de in 2020 behandelde ANG dossiers zo’n 75,69% (109 op 144

beslissingen) aanleiding hebben gegeven tot een gehele of

gedeeltelijke archivering/wissing van de politionele registraties in de

ANG. In vergelijking met 2019 is dat percentage dus nog substantieel

gestegen van 52% naar 75,69%” (Activiteitenverslag 2020)



Hoofdstuk 2 : basisopdrachten COC - Reactief
B. Vragen tot informatie & advies/ambtshalve

 Bevragingen burgers en professionelen (GPI, vakbonden, magistraten,
academici, politicus, andere controleorganen, middenveld, …)

 In hoofdzaak privacy- en gegevensbeschermingsvraagstukken, soms ook
eerder strafvordelijke vragen of vragen van politierecht.

Voorbeelden:

Gegevensuitwisseling GPI en andere autoriteiten/agentschappen/organen/...

 gebruik vingerafdrukken in arbeidsrechtelijke context

Gebruik bodycams

Hoe te (re)ageren op het filmen door burger van politie-interventie: pipeline



Hoofdstuk 2 : basisopdrachten COC - Reactief
B. Vragen tot informatie & advies/ambtshalve

Aantal informatievragen dataprotectie naar herkomst vraagsteller

Herkomst

vraagsteller

2018 2019 2019 in % 2020 2020 in %

GPI 55 67,9 48 60,76

Burger 19 23,46 17 21,52

Politionele overheid 1 1,23 4 5,06

Andere overheid 6 7,41 2 2,53

Parlementslid - - 1 1,27

Ambtshalve COC - - 7 8,86

Totaal 23 81 100 79 100



Hoofdstuk 2 : basisopdrachten COC - Reactief
C. Adviezen op wet- en regelgeving

 Prioriteit: vraag parlement, regering, Minister, hoge ambtenaren.

 Geheel/gedeeltelijk: federale/deelstatelijk, KB, MB, OB, ...

 Rechtstreeks of via GBA

 Binnen 60 dagen of 15 dagen bij hoogdringenheid

 Vanuit Vlaanderen: nihil (bevoegdheidsontkennins VL overheid)

 Quasi allen te raadplegen op www.controleorgaan.be

 2018 2019 2020 2021 (09/21)

12 22 15 26

http://www.controleorgaan.be/


Hoofdstuk 2 : basisopdrachten COC - Reactief

 Advies Wet Politioneel Informatiebeheer van 22 mei 2019

 Advies Wetsontwerp/wetsvoorstel bestuurlijke handhaving (2 x)

 Advies “Verslag van het overlegcomité betreffende het inrichten van een
Kruispuntbank Veiligheid” (cf. POC ‘aanslagen’: cf. Regeerakkoord Vivaldi)

Advies Wetboek Strafprocesrecht

 Adviezen Ministeriële richtlijnen art. 44/4 WPA (Richtlijn
informatieveiligheid, Richtlijn Toegangsregels, Richtlijn koppeling, Richtlijn
koppeling-correlatie TGB en Fiche CO2 (TNM)

Advies wetsontwerp dataretentie Minister van Justitie

Enz. …



Hoofdstuk 2 : basisopdrachten COC - Reactief
D. De klachten bij het COC

Grote variatie aan thema’s

COC kan:
 Besluiten dat de verwerking conform is
 de GPI waarschuwen dat verwerking niet conform is
 De GPI berispen voor een niet conforme verwerking
 De GPI gelasten om een verwerking conform te maken
 Een tijdelijk of definitieve verwerkingsbeperking of verbod aan GPI 

opleggen
 Rectificeren of wissen van persoonsgegevens gelasten
 Het dossier over te maken aan het OM
 …



Hoofdstuk 2: basisopdrachten COC – Reactief/roactief
D. De klachten bij het COC: onrechtmatige verwerkingen leden GPI

Meerderheid van de klachten

COC onderzoekt hetzij ambtshalve, hetzij op klacht of aangifte (via Comité P bv.) en doet een
prima facie onderzoek en deelt dan de zaak mee :

 Aan interne controle

 Aan OM (in geval van ernstige inbreuken of bv. betrokkenheid korpschef)

 COC vraagt altijd de opmaak van een PV bij concrete aanwijzingen

COC beperkt zich tot onrechtmatige verwerkingen (geen andere inbreuken zoals schending
beroepsgeheim, laster en eerroof, … = interne controle, Comité P, AIG, parket, …)

 Zeer arbeidsintensieve dossiers

Nog weg af te leggen op het niveau GPI en OM: waarschuwing vh personeelslid alleen niet voldoende!



Hoofdstuk 2 : basisopdrachten COC - Reactief
D. De klachten bij het COC

 Verleend gevolg: overmaken aan politiehiërarchie (7), overmaken aan OM (3), 
PV opstellen (4), tuchtonderzoek (5), …

 Aantal klachtendossiers:

Jaartal Onrechtmatige verwerking lid

GPI

Andere TOTAAL

2019 30 0 30

2020 26 14 40



Hoofdstuk 2: basisopdrachten COC - Reactief

E. De behandeling van de data breaches

Verplichting om een data breach te melden aan het COC

Zie template van notificatiebericht op website: www.controleorgaan.be

Het COC spreekt zich in beginsel niet uit over een deel, laat staan het hele 
informatieveiligheidsbeleid in het kader van een dossier data breach

Het COC gaat enkel na of het informatieveiligheidsincident correct werd
behandeld en afgehandeld door de GPI:
Dringende maatregelen genomen?
Maatregelen op de middellange en/of lange termijn genomen of 

voorgenomen?
Ontwikkeling van een informatieveiligheidsbeleid?
Mededeling van DB aan betrokken, aan overheden, PV opgesteld, enz. …?

http://www.controleorgaan.be/


Hoofdstuk 2: basisopdrachten COC – Reactief

F. De behandeling aangemelde DPIA (data protection impact assesment) 

Verplichting om voor bepaalde verwerkingen DPIA op te maken

Verplichting van voorafgaande raadpleging COC in bepaalde gevallen (zie art. 
59 WGB en 44/1 §2 WPA)

Het COC doet een eerste analyse als een vorm van marginale controle: prima 
facie analyse

Het COC kan opmerkingen maken, vragen stellen,verduidelijking vragen, enz…

De GPI komt tegemoet aan die vragen en opmerkingen: einde dossier COC

De GPI wil/kan niet tegemoet komen: officieel advies in de zin van art. 59 WGB 
+  toepassing maken van al zijn (ook corrigerende) bevoegdheden.



Hoofdstuk 2: basisopdrachten COC - Reactief

F. Behandeling aangemelde DPIA (data protection impact assesment)

 Aantal voor advies aan het COC voorgelegde DPIA[1]inzake cameragebruik

 Prima facie beoordeling van de in 2020 voorgelegde DPIA

Jaartal Aantal

2019 27

2020 9

Prima facie beslissing COC 2020

Aanvaardbaar 1

Aanvaardbaar met opmerkingen 5

Aanvaardbaar met bindende opmerkingen 1

Niet aanvaardbaar 2

Tweede advies – aanvaardbaar met opmerkingen 1

TOTAAL 10



Hoofdstuk 2: basisopdrachten COC – Proactief

H. Toezichtonderzoeken en visitaties

Core business COC
Onder druk door reactieve dossiers, vooral de OT-verzoeken
Gemengde equipes die nadruk leggen op aspecten gegevensbescherming, privacy, wettelijkheid, 

efficiëntie en effectiviteit van de politionele informatiehuishouding
Samenstelling: lid Dienst Onderzoeken (desgevallend een lid DIRCOM, een juriste en/of de ICT 

deskundige
Altijd een voorontwerp van rapport gevolgd door tegenspraak
Meestal (maar niet altijd) een visitatie of onderzoek ter plaatse



Hoofdstuk 2: basisopdrachten COC – Proactief

H. Toezichtonderzoeken en visitaties

Thema’s zijn onder meer:

 Nazicht algemene aspecten van gegevensbescherming
 ANG (kwaliteit van de voeding en de bewaartermijnen)
 Toepassing van zichtbaar en heimelijk cameragebruik
 ANPR cameragebruik
 Bijzondere gegevensbanken (inhoud, beveiliging, koppelingen, …)
 Gebruik van persoonlijke IT-apparatuur voor operationele doeleinden
 Verwerking biometrische gegevens voor niet operationele doeleinden
 ICT en informatieveiligheid (beleid, architectuur, beveiliging, …)
 Enz. …



Hoofdstuk 2: basisopdrachten COC – Proactief

H. Toezichtonderzoeken en visitaties
Soorten:
Globaal toezicht: alle aspecten politionele informatiehuishouding + visitatie(s)
Technische toezicht: nadruk op correcte toepassing van proces van informatiehuishouding = 

vatting, gebruik ANG, creatie van GBO, … (+ visitatie)
Beperkt toezicht (vb. Cameragebruik (PZ Erpe-Mere/Lede en vertrouwelijk overleg advocaat-

verdachte), …) + eventueel visitatie
Thematisch toezicht (vb. bodycam) + eventueel visitatie
 Internationaal toezicht:
 Eurodac
 SIS II seiningen artikel 36
 SCHEVAL België of deelname SCHEVAL bij andere EU lidstaat
 …

Jaarlijks recurrente toezichtonderzoeken niet GPI:
Terrorist Fighters GGB
BELPIU



Hoofdstuk 2: basisopdrachten COC – Proactief

H. Toezichtonderzoeken en visitaties

Toezichtonderzoeken sedert eind 2018 tot heden :

 PZ OVL (globaal), WVL (technisch), Limburg (technisch) en Antwerpen (technisch)
 PZ Namen (globaal) en BXL Gewest (globaal)
 PZ Kust (thematisch: cameragebruik op het strand)
 CGI en DRI (thematisch: inspectie SIS II met GBA)
 LPA BRUNAT (thematisch: cameragebruik met gezichtsherkenning)
 PZ CARMA (thematisch: dronegebruik)
 BELPIU (globaal toezicht, jaarlijks met Comité I)
 Bodycam (thematisch)
 Salduz (thematisch)
 GB Terrorist Fighters (jaarlijks met Comité I)
 …



Hoofdstuk 2: basisopdrachten COC – Proactief

H. Toezichtonderzoeken en visitaties
COC kan aanbevelingen en/of corrigerende maatregelen nemen (art. 221 & 247

WGB voor operationele verwerkingen en art. 58 §2 GDPR voor niet operationele
verwerkingen):

waarschuwen;

 termijnen opleggen om zich in regel te stellen;

 gegevensverwerking tijdelijk schorsen of definitief stopzetten;

 dossier overmaken aan het OM (OM verplicht om COC o.d.h. te stellen);

 geen mogelijkheid van administratieve geldboete.

 Vraagt veel opvolging: recent bv. 2 opvolgingsrapporten opgesteld

Opmerking:

 COC wil operationele werking GPI niet onmogelijk maken of zeer ernstig
bemoeilijken

 Delicaat evenwicht

! Niet respecteren van
corrigerende
maatregelen is misdrijf
(art. 222 WGB).



Hoofdstuk 2: basisopdrachten COC – Proactief

H. Toezichtonderzoeken en visitaties
Voorbeeld 1: Facial Recognition Technology (FRT) LPABRUNAT
 Ambtshalve onderzoek COC gebruik FRT n.a.v. interview CG
 Ambtshalve onderzoek COC 16.09.2019 (www.controleorgaan.be) met

corrigerende maatregel: systeem van gezichtsherkenning, met name het
verwerken van biometrische gegevens, tijdelijk te beëindigen”

 Internationaal thema en vooral EU (Cf. Ontwerp verordening AI; uitbreiding
PRUM met FRT)

 Binnen EU bestaat nergens een specifieke wetgeving rond gebruik FRT voor law
enforcement doeleinden; wel in Anglo-saxische rechtstelsels (USA, UK, Zuid-
Korea)

 FP vastbesloten daarmee door te gaan (politieke steun? moratorium 3 jaar?)
Druk vanuit grote spelers (microsoft, apple, …) hoewel “black matters” beweging 

een shift of minstens adempauze lijkt te betekenen
Welke toepassing?  Verification (one to one), identification (one to many), 

surveillance (many to many), enkel reactief of ook live, enz. …
Grondige beoordeling van systemen: foutenmarges, aanvaardbaar % vals 

positieven en vals negatieven, onafhankelijke evaluaties, enz …

http://www.controleorgaan.be/


Hoofdstuk 2: basisopdrachten COC – Proactief
H. Toezichtonderzoeken en visitaties
Beslissingen

toezichtonderzoeken

2020

Verzoeken 1

Aanbevelingen 80

Corrigerende maatregelen 26

TOTAAL 107

Toezichtonderzoeken 
eindigen altijd met:
- Aanbevelingen
- Verzoeken
- Corrigerende 

Maatregelen

Corrigerende maatregelen 2020

Waarschuwing 3
Berisping 1
Bevel verwerking in

overeenstemming met de

gegevensbeschermingsregels

21

Verwerkingsverbod 1
TOTAAL 26



Rechtsmiddelen?
Gerechtelijke 
procedures?



Hoofdstuk 2: basisopdrachten COC – Beleidsmatig

I. Andere activiteiten van het COC

 Regelmatig ge(be)vraagd voor beleidsmatige activiteiten, (in)formeel overleg
met politieministers en kabinetten, administraties, GPI, …

 Beleids- en operationele afspraken met andere dataprotectieautoriteiten

 Internationale opdrachten : Europol Cooperation Board ; SIS II Supervision
Coordination Group ; BTLE (Borders, Transport and Law Enforcement) ; contacten met  
European Data Protection Supervisor (EDPS) ; …

 Externe communicatie:

 Perswoordvoerder

 Website

 Opleidingen, deelname masterproeven studenten, 



Hoofdstuk 2: basisopdrachten COC – Cijfers 2019-2020

SOORT DOSSIER JAAR AANTAL JAAR AANTAL

Onrechtstreekse toegang 2019 392 2020 283

Advies dataprotectie 2019 81 2020 79

Advies politionele 

informatiehuishouding

2019 1 2020 6

Adviezen regelgeving 2019 22 2020 15

Klachten 2019 30 2020 40

Adviezen camera (o.a DPIA) 2019 32 2020 38

Thematisch Toezicht camera 2019 2 2020 1

Globaal &Technisch Toezicht 2019 2 2020 5

Thematisch Toezicht andere 2019 1 2020 4

Bijzonder Toezicht BELPIU 2019 1 2020 1

Bijzonder Toezicht GB Terro 2019 1 2020 1

TOTAAL 2019 565 2020 473



Hoofdstuk 3: Vaststellingen en blik op de toekomst
A. Vaststellingen na 3 jaar werking COC
Nieuw COC met bijkomende DPA bevoegdheden: nieuwe (door)start 

Belangrijke nieuwe speler in het extern toezicht op o.a. GPI

Het COC geniet vrij groot vertrouwen bij andere actoren:

- stijging aantal verzoeken adviezen / deelneming opleidingen / vergaderingen / …

- snelheid van adviesverlening: essentieel

- steeds nieuwe taken erbij: douanevorderingen, dataretentie

Evenwicht tussen de corrigerende maateregelen en de dagelijkse werking van de GPI

Belang rol van politiehiërarchie en rol van het OM : 

bewustmaking gegevensbescherming;

 te nemen maatregelen in geval van inbreuken;

belang van de kwaliteit van de politionele verwerkingen, …

belang van de opleidingen



Hoofdstuk 3: Vaststellingen en blik op de toekomst

B. Procedurele complexiteit : burger heeft (te?) veel opties

1) Burgerlijke weg :
- Burgerlijke rechter (VZ REA zoals in kort geding of gewone

procedure)
- Hof van beroep : beroep tegen beslissing TA (COC)

2) Penale weg :
- Klacht GPI / OM
- Klacht met BP-stelling OR
- Ambtshalve GPI/OM

3) Administratieve weg : klacht bij TA (COC)
4) De verhouding tussen privacyrecht/gegevensbeschermingsrecht en

strafprocesrecht blijkt complex

Procedures
kunnen simultaan
ingesteld worden !
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C. Toekomstige aandachtspunten

Meer proactief en ambsthalve onderzoeken/visitaties
Reparaties WGB:
bevoegdheidsverdeling tussen DPA’s
bevoegdheden COC: politiescholen, rechtstreekse toegang GPI,

toegang tot alle gegevensbanken waartoe GPI toegang heeft, grotere
drukkingsmiddelen (voorbeeld: bestuurlijke dwangsom), …

Toegang tot REGPOL en verbetering van het register (niet user friendly)
 ICT toegangen tot politionele applicaties en gegevensbanken: werkpunt
Budgettaire situatie COC …
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D. Visie van het COC – Strategisch plan 2021

 In de eerste plaats: bijstand, steun & advies : “awareness” opdracht

 In laatste orde of indien manifest onwettig : sanctioneren/corrigeren

Essentieel verschil tussen COC enerzijds en Comité P of AIG anderzijds :
dwingend en corrigerend optreden

Bijdragen aan een performante, democratisch en rechtstatelijke politionele
werking en informatiehuishouding en werking van AIG, BELPIU en DOUANE

- Effectiviteit, efficiëntie en economie van de informatiehuishouding
- Wettigheid en de regelmatigheid van het optreden
- Respect voor de privacy en de gegevensbeschermingsbeginselen
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BOODSCHAP:

 Dataprotectie/privacy niet meer weg te denken, ook niet in de politionele 
handhaving

 Boodschap voor GPI, bestuurlijke en gerechtelijke overheden: actief rekening 
houden met privacy en gegevensbescherming

www.controleorgaan.be

frank.schuermans@controleorgaan.be
info@controleorgaan.be

http://www.controleorgaan.be/
mailto:frank.schuermans@controleorgaan.be
mailto:info@controleorgaan.be


VRAGEN?

DANK VOOR UW AANDACHT
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