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LEXICON 

 

AIG: Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie 

ANG: Algemene Nationale Gegevensbank 

ANPR: Automatic Number Plate Recognition 

API: Advanced Passenger Information 

AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming 

BELPIU: Belgische Passagiersinformatie eenheid 

CALOG: Cadre Administratif et Logistique 

CBPL: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

CG/ISPO: Commissariaat-generaal/Information Security & Privacy Office 

COC: Controleorgaan op de politionele informatie 

DIRCOM: Directiecomité van het COC 

DRI: Directie van de politionele informatie en de ICT-middelen 

DPA: Data Protection Authority 

DPIA: Data Protection Impact Assesment 

DPO: Data Protection Officer 

DOSE: Dient Onderzoeken – Service d’Enquête 

GBA: Gegevensbeschermingsautoriteit 

GGB: Gemeenschappelijke Gegevensbanken 

GPI: Geïntegreerde Politie – Police Intégrée 

HRM: Human Ressources Management 

ICT: Information and Communication Technology 
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LED: Law Enforcement Directive 

NGO: Niet Gouvernementele Organisatie 

OCAD: Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse 

PIE: Passagiers Informatie Eenheid 

PIU: Passenger Information Unit (zie ook PIE) 

PLIF: Personeel-Logistiek-Informatica-Financiën 

PNR: Passenger Name Record 

PZ: Politiezone 

SCHEVAL: Schengen Evaluation 

SICAD: Communicatie en Informatiedienst van het Arrondissement 

VTE: Voltijds Equivalenten 

WGB: Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met 

betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens 

WOG: Wet van 3 december 2017 tot oprichting van de 

Gegevensbeschermingsautoriteit 

WPA: Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt
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A. Voorwoord van de Voorzitter en leden 

directiecomité 
 

1. Dit jaarverslag of beter activiteitenrapport 2019 behelst in hoofdzaak het 

werkingsjaar 2019. Er zal echter ook enige aandacht besteed worden aan de jaren 

2016, 2017 en vooral 2018, jaren waarvoor het Controleorgaan op de Politionele 

Informatie (ook afgekort als ‘Controleorgaan’ dan wel als ‘COC’1) geen apart 

activiteitenverslag heeft opgemaakt om diverse redenen. Het COC heeft er immers 

woelige institutionele jaren opzitten waarbij het, vooral in de scharnierjaren 2017 en 

2018, voor de (toenmalige) leden helemaal niet duidelijk was of en zo ja onder welke 

vorm het COC nog zou voortbestaan. Die onzekerheid, gepaard gaande met een 

substantieel deficit in middelen en personeel, heeft met zich gebracht dat het 

toenmalige COC enkel in 2015 een kort activiteitenverslag heeft opgemaakt, maar in 

de jaren nadien niet meer. Het is inderdaad pas met het nieuwe Europese en nationale 

privacy- en gegevensbeschermingskader,2 dat in september 2018 werd afgerond, dat 

er voor het COC eindelijk duidelijkheid kwam over zijn voortbestaan, zijn (nieuwe) 

structuur, middelen, taken en bevoegdheden. Het betekende meteen ook een 

doorstart of beter een hernieuwd begin, met ingang van 5 september 2018, voor het, 

reeds sedert de politiehervorming van 1998 bestaande, Controleorgaan op de 

Politionele Informatie. Het COC heeft op deze korte periode heel wat hervormingen 

ondergaan, misschien wel te veel om goed te zijn, maar lijkt ons actueel wel definitief 

zijn plaats te hebben afgedwongen in het Belgische ‘politiecontrole-landschap’ en dan 

vooral, maar niet uitsluitend, als politionele dataprotectie autoriteit (DPA). Hierover 

verder meer in dit verslag. 

                                                           
1 Acroniem voor ‘Controleorgaan-Organe de Contrôle'. 
2 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 - Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) of in zijn Engels afkorting GDPR wat staat voor General Data Protection Regulation - 
en Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met 
het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de 
tenuitvoerlegging van straffen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 
2008/977 /JBZ van de Raad - ook in deze bijdrage aangeduid als ‘richtlijn politie/justitie’ of in het Engels LED wat 
staat voor Law Enforcement Directive. 
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2. Dit activiteitenrapport is niet de plaats om een de hele geschiedenis van het COC 

uit de doeken te doen, maar een kort historisch overzicht lijkt wel noodzakelijk. 

 

3. Gestart als specifiek orgaan als 

gevolg van de ‘Dutroux-zaak’ met als 

opdracht een controle uit te oefenen op 

de wettelijkheid, efficiëntie en 

effectiviteit van de hele politionele 

informatiehuishouding – met als prioriteit de efficiëntie - gezien de vastgestelde 

tekortkomingen in de informatie-uitwisseling tussen de diensten - stond het destijds 

onder het gezamenlijk gezag van de Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie. Het 

toenmalige COC heeft een eerder sluimerend bestaan gekend tot in 2014. Het is onder 

de Regering Di Rupo dat het COC een nieuw elan kreeg, wat vooral te maken had met 

zijn overgang naar de wetgevende macht door de Wet Politioneel Informatiebeheer 

2014.3 De ratio legis daarvoor werd verwoord in de parlementaire stukken: “In het 

spoor van de herziening van de artikelen 44/1 en volgende van de wet op het 

politieambt is het noodzakelijk gebleken dat het toezicht op het operationeel 

politioneel informatiebeheer verwezenlijkt wordt door een onafhankelijk en aan de 

politiediensten extern orgaan. Deze onafhankelijkheid kenmerkt zich vooreerst door 

de twee verantwoordelijken voor de verwerking van de gegevens en informatie van 

bestuurlijke en van gerechtelijke politie, d.w.z., respectievelijk de ministers van 

Binnenlandse Zaken en van Justitie. Oorspronkelijk was het Controleorgaan onder het 

gezag van deze beide ministers geplaatst. Met de voorgestelde wijzigingen zal het 

controleorgaan van het operationeel politioneel informatiebeheer rechtstreeks van het 

Parlement afhangen.”4 Voor het COC bleef het opzet van de wetgever van 1998 – met 

name dat het zich zou toeleggen op het functioneren van de politieorganisatie in het 

domein van de informatiehuishouding ongewijzigd voor de wetgever van 2014. 

                                                           
3 Wet van 18 maart 2014 betreffende het politionele informatiebeheer en tot wijziging van de wet van 5 augustus 
1992 op het politieambt, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte 
van de verwerking van persoonsgegevens en het Wetboek van strafvordering, BS 28 maart 2014, 27465. 
4 Parl.St. Kamer 2013-2014, nr. 3105/001, 63. 
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4.  Eind 2015 ging het nieuwe COC van start, als 

dotatiegerechtigde instelling van het federale 

parlement. Het bestond uit acht gelijkwaardige 

leden: een voorzitter die een zittend magistraat 

diende te zijn, een lid van de toenmalige CBPL5 

(wiens functie slechts deeltijds was), twee leden van 

de lokale en twee van de federale politie en twee 

deskundigen. Alle leden werden benoemd door het parlement zonder onderlinge 

hiërarchie, functionerend als een college. Het COC heeft tot zijn make-over van 2018 

evenwel nooit een volledig kader gehad om diverse redenen. Het heeft lang 

gefunctioneerd met 5 leden (waarvan het lid CBPL slechts voor 20 à 25%). Dat 

functioneren betekende voor die 5 leden bovendien niet alleen het operationele, maar 

vooral alle niet-operationele aspecten van zijn eigen organisatie, zoals begroting, 

boekhouding, economaat, personeelsbeheer, enz. Het hoeft weinig betoog dat er voor 

het eigenlijke operationele inhoudelijke werk in de praktijk hooguit 3 VTE’s6 waren. 

Het COC heeft zich tussen eind 2015 en september 2018 dan ook, met de middelen 

die er waren, van zijn opdrachten, omschreven in het toenmalige artikel 44/6 WPA en 

hoofdstuk VIIter van de privacywet van 8 december 1992,7 gekweten. In hoofdzaak 

heeft het enerzijds een aantal algemene controleonderzoeken gedaan, zoals 

bijvoorbeeld dat naar de basisgegevensbank ‘Infotheek’,8 thans nog altijd van 

toepassing bij heel wat Vlaamse politiezones en anderzijds het verlenen van de 

wettelijk voorgeschreven adviezen op de bijzondere gegevensbanken die de 

politiediensten toen nog dienden aan te melden aan het COC (zie het toenmalige 

artikel 44/11/3 WPA9).  

                                                           
5 Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Privacycommissie). 
6 Voltijds Equivalenten. 
7 Dit hoofdstuk voorzag in de nieuwe rechtsbasis voor het COC dat ingebed werd in de toenmalige CBPL, maar er 
toch zelfstandig van was en omvatte de artikelen 36ter tot en met 36ter/14 van de wet van 8 december 1992 tot 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (afgekort als 
‘WVP’). 
8 Deze toepassing, die nog altijd operationeel en belangrijk is, kan het best omschreven worden als een 
interconnectie tussen de ISLP (Integrated System for the Local Police, de basisgegevensbank van de lokale politie) 
databanken van de deelnemende politiezones. Het laat toe om zeer snel op de hoogte te zijn van alle relevante 
operationeel politionele feiten en gebeurtenissen van de andere deelnemende politiezones. 
9 Dit artikel werd immers ondertussen gewijzigd door de Wet van 22 mei 2019 tot wijziging van diverse bepalingen 
wat het politionele informatiebeheer betreft, BS 19 juni 2019, 61992 (Wet Politioneel Informatiebeheer 2019). 
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Op de korte termijn van 2 jaar werden niet minder dan om en bij de 800 bijzondere 

gegevensbanken geadviseerd. Deze adviezen waren ofwel positief, ofwel negatief, 

ofwel positief onder voorwaarden. Zoals de naam het zegt bleven het echter ‘adviezen’ 

die door de geïntegreerde politie (GPI) al dan niet gevolgd werden/worden. De 

aanmelding gaf het COC wel een zeer degelijk zicht op het politionele landschap van 

de bijzondere gegevensbanken, wat helaas ondertussen veel minder vanzelfsprekend 

is.  

 

5. Met de Wet van 3 december 2017 tot oprichting van de 

Gegevensbeschermingsautoriteit (afgekort ‘WOG’) en de Wet Gegevensbescherming 

van 30 juli 2018 (afgekort ‘WGB’) werd het COC met ingang van 5 september 2018 

aan haar 3e en meest grondige transformatie onderworpen. Het kreeg een zeer 

uitvoerig en volledig nieuw juridisch kader en organisatie dat we terugvinden in artikel 

4 §2, 4e WOG, het artikel 71 en de volledige Titel VII WGB en de WPA (voornamelijk 

de artikelen 25/1 tot en met 25/8, 44/1 tot en met 44/11/13 en de artikelen 46/1 tot 

en met 46/14). 
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B. Wettelijk kader 

6. Het wettelijk kader werd reeds omschreven en betreft vooreerst de internationale 

normen – met name de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de 

zgn. LED (de Law Enforcement Directive of richtlijn politie/justitie 216/680) – en 

anderzijds de nationale normen met in de eerste plaats, de WGB (Wet 

Gegevensbescherming), de WPA (Wet op het Politieambt) en de WOG (Wet 

Gegevensbeschermingsautoriteit). Daarnaast zijn er natuurlijk nog sectorale wetten, 

tal van uitvoeringsbesluiten en omzendbrieven die, vermits relevant voor de GPI en 

de overige diensten die onder het toezicht van het COC vallen, dat ook zijn voor het 

COC. 
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C. Visie en missie 
 

7. Het COC streeft ernaar bij te dragen tot een performante, democratisch en 

rechtstatelijke politionele werking – en informatiehuishouding. Het heeft dezelfde 

missie ten aanzien van de AIG10 en de BELPIU.11 

Het neemt als visie een constructieve houding aan waarbij het de gecontroleerde 

instellingen in eerste instantie bijstaat en aan awareness doet. Pas in laatste instantie 

of bij de vaststelling van een onwettigheid/onregelmatigheid is een eventuele 

sanctionering aan de orde door het nemen van een corrigerende maatregel. 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie (cf. artikel 2 van de wet van 15 mei 2007 op 
de Algemene Inspectie en houdende diverse bepalingen betreffende de rechtspositie van sommige leden van de 
politiediensten. 
11 Belgische passagiersinformatie-eenheid - Passenger Information Unit of PIU bedoeld in hoofdstuk 7 van de wet 
van 25 december 2016 betreffende de verwerking van passagiersgegevens. 
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D. De activiteiten van het Controleorgaan (COC) 

I.  INLEIDING 

1.1.  Bevoegdheden en opdrachten 

1.1.1.  Vier prioritaire opdrachten en taken 

8. De bevoegdheden, opdrachten en taken van het COC zijn in hoofdzaak vastgelegd 

in de WGB en meer bepaald het artikel 71 en titel VII WGB enerzijds en in de WPA 

anderzijds.  Zij betreffen in grote lijnen: 

(1) het toezicht op de toepassing van titel II WGB ten aanzien van de GPI, de 

AIG en de BELPIU en omvat alle opdrachten verbonden met de bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer in de uitvoering van hun operationele opdrachten 

(waaronder in hoofdzaak de opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke 

politie); 

(2) het toezicht op de toepassing van de AVG en titel I WGB door de GPI  en 

betreffen alle opdrachten verbonden met de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer in de uitvoering van de niet-operationele opdrachten (vb. recrutering 

en selectie); 

(3) de controle van de verwerking van de informatie en de persoonsgegevens 

bedoeld in de artikelen 44/1 tot 44/11/13 WPA, met inbegrip van deze ingevoegd 

in ANG, de basisgegevensbanken, de bijzondere gegevensbanken, de technische 

gegevensbanken en de gemeenschappelijke gegevensbanken inzake terrorisme 

en extremisme dat tot terrorisme kan leiden; 

(4) elke andere opdracht haar door of krachtens andere wetten verleend. In dat 

verband moet gewezen worden op (1) de WPA en meer bepaald het zichtbaar 

en niet zichtbaar gebruik van camera’s door de GPI (de artikelen 25/1 tot en met 

25/6 respectievelijk art.  46/1 tot en met 46/14), (2) de wet van 25 december 

2016 betreffende de verwerking van passagiersgegevens en (3) de nieuwe 

bevoegdheden van het COC ten aanzien van de Douane met betrekking tot de 

vorderingen van deze dienst gericht aan de BELPIU in fiscale materies. 
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9. Bij clustering kunnen we dus de volgende 4 grote activiteitdomeinen 

onderscheiden: 

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

(2) Activiteit ‘Controle en toezicht op de politionele informatiehuishouding en de 

gemeenschappelijke gegevensbanken terrorisme’12 t.a.v. de GPI en OCAD; 

(3) Activiteit ‘Bijzondere Administratieve Methoden’, meer bepaald actueel alle 

vormen van politioneel cameragebruik; 

(4) Activiteit ten aanzien van de Algemene Administratie van Douane en 

Accijnzen in fiscale materies en verband houdende met de 

passagiersinformatie gegevens. 
 

 

 

1.1.2. Bevoegdheden  

10. De bevoegdheden van het COC staan 

vermeld in Titel VII WGB en kunnen 

samengevat worden als klassieke 

inspectieopdrachten die gaan van een 

onbeperkt recht op toegang tot alle 

informatie en gegevens, onderzoeken ter 

plaatste met een onbeperkt recht tot 

toegang, voorwerpen/documenten/gegevens in beslag nemen, alle nuttige 

vaststellingen doen, dwingende antwoordtermijnen opleggen, toegang tot het 

rijksregister en gebruik van het nummer, verhoren afnemen, deskundigen en tolken 

vorderen, enz. Zij werden in zeer grote mate geïnspireerd op de bevoegdheden van 

de leden van het Comité P/I en/of zijn enquêtediensten.  Dit belet niet dat er actueel 

nog wel enkel knelpunten en verbeterpunten te vermelden zijn, waarop wij verder in 

dit jaarverslag zullen wijzen. 

                                                           
12 In de parlementaire werken bij de Wet Politioneel Informatiebeheer 2014 kunnen we daaromtrent het volgende 
lezen “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. 
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1.1.3. Organisatie en samenstelling 

11. De structuur van het COC werd geïnspireerd op het bestaand Vaste Comité I.  Het 

aantal leden werd verminderd naar 3: een voorzitter/magistraat, een lid-

raadsheer/magistraat van het openbaar ministerie en een lid-raadsheer/deskundige 

die allen hetzelfde statuut hebben als de leden van de Vaste Comités en samen het 

directiecomité vormen (DIRCOM). Daarnaast werd een ‘Dienst Onderzoeken’ (DOSE13) 

gecreëerd bestaande uit 3 leden: 2 leden afkomstig van de GPI en 1 deskundige. Tot 

slot is er een ‘Dienst Steun’ (‘secretariaat’) bestaande uit 1 jurist, 1 informaticus en 1 

directie-assistent. Daarnaast kan het COC contractueel rekruteren14tot maximaal 30% 

van haar totale personeelsbestand (op een kader van 9 VTE), wat het inmiddels 

gedeeltelijk heeft gedaan met de aanwerving van 1 contractueel jurist, zodat het totaal 

personeelsbestand op 10 VTE komt. Actueel is het COC dus op zijn quasi volle kader 

en mogelijkheden. 

Hierbij moet aangestipt worden dat het hele HRM beleid ook door de leden DIRCOM 

moet waargemaakt worden zonder ondersteuning. Dat gaat van het schrijven van een 

statuut en dienstorders, over het houden van functionerings- en evaluatiegesprekken 

tot de dagelijks werking op het vlak van personeelsbeleid (beheer van ziekte, verlof, 

enz.). Daarnaast zijn er ook nog de dagelijkse andere zgn. PLIF15 dossiers, met name 

de logistiek, het hele ICT-gebeuren en de financiën (begroting, rekeningen, enz.). Het 

spreekt voor zich dat dit alles de leden DIRCOM een zekere capaciteit kost die zij niet 

kunnen investeren in de inhoud van hun functie. In tegenstelling tot zowat alle andere 

parlementaire collaterale instellingen heeft het COC immers geen administratie, laat 

staan een administratief leidinggevende (zoals de griffier bij de beide Comités P en I 

of de administrateur bij de Gegevensbeschermingsautoriteit en hun personeelsleden), 

zodat die rol ook moet opgenomen worden door de leden DIRCOM. 

 

  

                                                           
13 Dienst Onderzoeken/Service d’Enquête. 
14 Op grond van artikel 21, 1e en 2e lid van het Huishoudelijk Reglement van het COC zoals goedgekeurd door de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers op 14 november 2018, BS 27 november 2018, 90687. 
15 Personeel, Logistiek, Informatica en Financiën. 
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1.1.4. Enkele kerncijfers inzake interne organisatie 

12. Het is duidelijk dat het COC een kleine instelling is, niet alleen wanneer we het 

afzetten tegen haar opdrachten en te controleren instellingen en organen, maar ook 

wanneer we kijken gelijkaardige parlementaire instellingen. Zo heeft het Comité P een 

kader van 93 VTE’s waaronder 52 onderzoekers en 36 administratieve medewerkers16. 

Het heeft m.a.w. 10 maal meer capaciteit dan het COC. Het Comité I telt 24 VTE, 

waarvan 5 onderzoekers en 16 administratieve medewerkers17en heeft dus ruim de 

dubbele capaciteit van het COC. 

 

13. Het moet ook benadrukt worden dat die volle capaciteit van 10 VTE slechts werd 

bereikt op 1 oktober 2019. Er werd op 5 september 2018 gestart met 5 VTE, met 

name de 3 directieleden en 2 leden DOSE. Slechts in 2019 werd het COC versterkt 

door een directieassistente (1 maart 2019), een adviseur informatietechnologieën- en 

veiligheid (1 maart 2019), een lid-politieambtenaar (1 juni 2019) en 2 juristen 

(respectievelijk 1 september en 1 oktober 2019) om tot de quasi volledige invulling 

van zijn kader te komen.    

Het aantal en de taille van de organisatie(s) en diensten die onder zijn toezicht staan 

moet in herinnering gebracht worden en verplichten het COC tot scherpe keuzes: 

(1) de hele GPI, zijnde de federale politie (52 entiteiten) en de korpsen van de 

lokale politie (op 1 januari 2019 waren er 185), in totaal rond de 240 

entiteiten bestaande uit zo’n 50.000 personeelsleden; 

(2) de Algemene Inspectie van de federale en de lokale politie; 

(3) de Passagiersinformatie-eenheid; 

(4) het OCAD in het kader van controle op de gemeenschappelijke 

gegevensbanken; 

(5) de Dienst Geschillen van de Algemene Administratie van Douane en 

Accijnzen in het kader van de vorderingen gericht aan de BELPIU in fiscale 

materies. 

                                                           
16 Zie www.comitep.be  
17 Zie www.comiteri.be 

http://www.comitep.be/
http://www.comiteri.be/
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14. Ook het aantal persoonsgegevens en informatie alleen al in de bestaande 

operationele politionele gegevensbanken is van die aard dat het COC waarschuwt voor 

onrealistische verwachtingen.  Zo bevat de ANG meer dan 70.000.000 gegevens, meer 

dan 25.000.000 feiten, meer dan 270.000 onderzoeken, meer dan 3.000.000 personen 

en rond de 70.000 organisaties.  Meer dan 45.000 evenementen en rond de 17.000 

te volgen personen bestuurlijke politie geven ook de omvang van de politionele 

activiteiten weer die rechtstreeks te maken hebben met persoonsgegevens.  Het 

aantal meldingen (meer dan 5.000.000), interventies (rond de 3.000.000), 

kantschriften (meer dan 1.300.000), processen-verbaal gerechtelijk (meer dan 

1.300.000) en informatierapporten (meer dan 50.000) is zonder meer indrukwekkend 

en noopt elk toezichtsorgaan tot realisme. Een dik jaar werking van het (ver)nieuw(d)e 

COC heeft al meteen aangetoond met welke exponentiële werklastvermeerdering het 

te maken kreeg. Het COC is dus gedwongen prioriteiten te stellen.   

 

15. Het is in 2018 en de eerste helft van 2019 

logischerwijze ook nog zeer sterk bezig geweest 

met de eigen organisatie: het opmaken van een 

begroting, het schrijven van een statuut voor zijn 

personeelsleden,18 het opmaken van een 

huishoudelijk reglement,19 het op orde krijgen van 

zijn eigen ICT-omgeving, het opmaken van een 

strategisch plan (cf.  verder), enz. De bestaande 

capaciteit, waarvan verwacht kan worden dat ze 

niet binnen afzienbare tijd zal opgetrokken worden, is dus een realiteit die 

onvermijdelijk tot prioriteitenstelling leidt, maar niet belet dat de ambities van het 

(ver)nieuw(d)e COC groot zijn.  Het is maar binnen enkele jaren werking dat zal blijken 

of die ambities volledig waar kunnen gemaakt worden.  Het huidige DIRCOM zal die 

balans opmaken naar het einde van hun mandaat.  

                                                           
18 Statuut dat onderdeel uitmaakt van het Huishoudelijk Regelement dat werd goedgekeurd door de plenaire 
vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, cf. Parl.St. Kamer 2018-19, n° 3332/001. 
19 Ibidem. 
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1.1.5. Enkele relevante interne maatregelen 

16. Het COC heeft ook zijn eigen IT-infrastructuur, waarvoor het beroep doet op een 

externe leverancier (die ook heel wat politiezones bedient) maar gezien de 

gevoeligheid van de gegevens en de voorbeeldfunctie inzake informatieveiligheid die 

het COC heeft, vraagt het heel wat capaciteit van de eigen en enige informaticus. 

Het COC zoekt alleszins naar synergiën met andere (al dan niet parlementaire) 

instellingen, zo onder meer met de Federale Overheidsdienst (FOD) BOSA20  via  een 

raamcontract van de FOD BOSA zal het COC ook regelmatig zgn. PEN-testen21 laten 

uitvoeren op zijn eigen ICT-omgeving. Het  resultaat van dergelijke cyber security test 

geeft een inzicht in het maturiteitsniveau m.b.t. cyber security in de eigen organisatie.  

Daarnaast zijn synergiën gezocht22 met onder meer de Benoemingscommissie voor 

het notariaat zodat het COC gedeeltelijke boekhoudkundige en budgettaire 

ondersteuning ontvangt en met de Gegevensbeschermingsautoriteit (afgekort ‘GBA’) 

voor wat betreft een aantal vertaalopdrachten, nu het COC niet over een eigen 

vertaalcapaciteit beschikt. 

Verder is het COC bezig met het afsluiten van verwerkersovereenkomsten met derden-

leveranciers. 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Beleid en Ondersteuning. 
21 Zgn. ‘Penetratie testen’. 
22 Weliswaar tegen betaling aan een voordelig tarief. 
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II.  DE DOSSIERMATIGE ACTIVITEITEN MET 

FOCUS OP DATAPROTECTIE 

2.1. Dataprotectie : de verzoeken onrechtstreekse 

toegang 

17. De verzoeken van de betrokkene (de burger) tot het uitoefenen van zijn rechten 

tot inzage/kennisname, verbetering of verwijdering van zijn persoonsgegevens in de 

politiedatabanken vormen een belangrijk deel van het dagelijkse werk van het COC.  

De zgn.  ‘artikel 42 WGB’23 of ‘OT-dossiers’24 (vroeger, de zgn.  ‘artikels 13 WVP 1992’) 

werden in de feiten sedert eind mei 2018 (en dus ruimschoots vóór het tijdstip waarop 

het COC ook juridisch echt bevoegd werd) overgenomen van de GBA, na een 

gezamenlijke vergadering COC-GBA waarin duidelijk was geworden dat deze sinds 

25/5/2018 (inwerkingtreding WOG en AVG) in een soort juridisch vacuüm waren 

terecht gekomen. Het COC toonde zich bereid reeds vanaf dan de bestaande dossiers 

over te nemen waarin de privacycommissie/GBA nog geen contact had opgenomen 

met de GPI (en die zich dus nog in 

een beginstadium bevonden), 

alsook alle nieuwe dossiers vanaf 

31.05.2018. 

 

18. In tegenstelling tot de 

overgrote meerderheid van de EU-

landen, waar een systeem van rechtstreekse toegang bij de politie van toepassing is, 

behandelt in België het COC deze dossiers in de eerste lijn. Telkens de burger een 

vraag ter zake richt tot de GPI verwijst deze door naar het COC.  

                                                           
23 Artikel 42 WGB is het basisartikel terzake en stelt in zijn 1e lid: “Het verzoek tot uitoefening van de rechten 
bedoeld in dit hoofdstuk voor wat betreft de politiedienst in de zin van artikel 2, 2°, van de wet van 7 december 
1998 tot organisatie van een geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus of de algemene inspectie van 
de federale politie en de lokale politie, wordt aan de toezichthoudende autoriteit bedoeld in artikel 71 gericht 
(waarmee het COC wordt bedoeld, nvdr.).” 
24 ‘OT’ staat voor ‘Onrechtstreekse Toegang’. 
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Zelfs in de gevallen waarin de politie zelf reeds van mening is dat een bepaalde 

registratie dient te worden gewist of gecorrigeerd, dan nog moet het COC vaststellen 

dat ze dat niet doet, maar de burger gewoon doorverwijst naar het COC en de 

beslissing van het COC afwacht. Het COC dient de GPI herhaaldelijk te wijzen op het 

feit dat deze handelswijze niet correct is.  Niets belet haar, en zij is daar als 

verwerkingsverantwoordelijke toe verplicht, op grond van onder meer de artikelen 

44/1 §1 WPA en artikel 28, 1° tot en met 4° WGB zelf onmiddellijk de registratie(s) te 

rectificeren of te wissen of een vraag daartoe te richten aan de eenheid van registratie. 

De persoonsgegevens die de politie verwerkt moeten immers ‘juist’ zijn 

(nauwkeurigheidsbeginsel).   

 

19. Het volume aan dossiers is sedert de bekendmaking van het nieuwe 

gegevensbeschermingskader exponentieel gestegen en dus werd en wordt het COC 

geconfronteerd met deze toevloed. In 2018 kreeg het COC niet minder dan 322 

aanvragen. In 2019, telde het COC, 392 nieuwe aanvragen. De CBPL telde jaarlijks 

gemiddeld rond de 100 à 150 dossiers. We kunnen dus spreken van een zeer ruime 

verdubbeling van het aantal dossiers sedert de inwerkingtreding van het nieuwe 

gegevensbeschermingskader.  

 

Tabel 1: Evolutie van het aantal aanvragen onrechtstreekse toegang bij het COC 

Jaar Aantal OT 

2018 33325 

2019 392 

  

20. Van voormelde 392 OT-dossiers die in 2019 zijn binnengestroomd waren er op 

01.03.2020 reeds 243 afgehandeld.  Dit betekent m.a.w.  dat binnen het jaar 62% 

van de aanvragen worden afgesloten met een antwoord aan de betrokkene.  

                                                           
25 Zoals gezegd heeft het COC niet alle dossiers van 2018 overgenomen hoewel, gelet op de doorlooptijden die 
destijds bij de Privacycommissie golden en de afspraken die nadien zijn gemaakt, het COC ervan uitgaat dat het 
wel degelijk de overgrote meerderheid van de in 2018 binnengekomen dossiers onrechtstreekse toegang heeft 
ontvangen en behandeld. 
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Gelet op het arbeidsintensieve karakter, het feit dat het COC afhankelijk is van de 

snelheid waarmee de GPI haar vragen en verzoeken beantwoordt, beschouwt het COC 

dit cijfer reeds als behoorlijk en alleszins een stuk performanter dan de doorlooptijden 

van de toenmalige privacycommissie. Dat belet niet dat het DIRCOM ernaar streeft dit 

percentage de komende jaren te verbeteren. 

 

21. Van die 243 dossiers waren er 171 die betrekking hadden op de Algemene 

Nationale Gegevensbank.  Van die 171 ‘ANG dossiers’ waren de resultaten en/of de 

gegeven eindrichting de volgende: 

(1) behoud van de registratie: 59 of 33,33% 

(2) volledige wissing van de registratie(s): 49 of 27,68% 

(3) rectificatie van de registratie(s): 15 of 8,47% 

(4) geen verdere medewerking van de betrokkene: 29 of 16,3826: 

(5) er was geen registratie in de ANG: 21 of 11,86% 

(6) het verzoek bleek in werkelijkheid een loutere informatievraag: 1 of 0,56% 

(7) het verzoek was niet ontvankelijk: 3 of 1,69% 

 

Figuur 1: Eindbeslissingen verzoeken OT wat betreft de ANG 

 

                                                           
26 Dat gebrek aan medewerking kan verschillende vormen aannemen: geen reactie meer op verdere vragen van 
het COC, geen mededeling van een kopie van de identiteitskaart of een ander document dat de identiteit kan 
bewijzen, enz. 

33%

28%

8%

16%

12%

1%

2% Behoud van de registratie

Volledige wissing

Rectificatie

Geen verdere medewerking

Geen registratie

Loutere informatievraag

Verzoek niet ontvankelijk
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Het totaal aantal resultaten/richtingen is iets meer dan het totaal aantal van  de 171 

ANG dossiers omdat één dossiers soms meerdere richtingen/eindbeslissingen kan 

krijgen.  Zo kan er bij dossiers die niet ontvankelijk zijn of waar er geen medewerking 

(meer) is van de betrokkene ook een behoud van de registratie zijn.   

 

Tabel 2: Inhoudelijke eindbeslissingen COC op de verzoeken onrechtstreekse 

toegang ANG 

Resultaat 2019 

Behoud registratie 59 

Rectificatie  15 

Archivering/wissing 49 

Totaal 123 

 

 

Wanneer we enkel de dossiers nemen waarin het COC een inhoudelijke 

beoordeling en afweging heeft gemaakt27stellen we vast dat van de in 2019 

behandelende dossiers zo’n 52% (64 op 123 dossiers) aanleiding hebben gegeven 

tot een gehele of gedeeltelijke wissing van de politionele registraties in de ANG.  Dat 

is zonder meer veel te noemen en moet de GPI aanzetten tot reflectie en actie. 

 

Figuur 2: Inhoudelijke eindbeslissingen COC op verzoeken OT 

                                                           
27 Namelijk enkel de dossiers met behoud van de registratie, met een rectificatie of met een volledige wissing. 

Gehele of 
gedeeltelijke 

wissing 
52%

Geen wissing
48%
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Elk dossier vraagt een substantiële investering van de dossier behandelaars van het 

COC.  Die dossierbehandelaars zijn in beginsel de twee leden-raadsheren en de twee 

juristen van het COC.  De DOSE wordt hiermee in beginsel niet belast, behoudens 

indien er specifieke vragen zijn rond concrete operationele politiewerking dan wel om 

tijdelijk de leden-raadsheren te ondersteunen. 

 

Tabel 3: Aantal afgesloten dossiers in 2019 opgedeeld naar de soort politionele 

databank waarop het verzoek betrekking had28 

Soort databank 2019 

ANG 171 

SIS II 68 

Andere29 1 

Europol 7 

Interpol 3 

Totaal 25030 

 

22. Een OT-dossier is zeer arbeidsintensief en omvat meerdere stappen die hierna in 

essentie worden weergegeven: ontleding van het verzoek, consulteren van de 

desbetreffende politionele databank(en), bevragen van de (diverse geledingen of 

entiteiten van de)31 GPI (en eventueel het bevoegde openbaar ministerie) nopens de 

operationele pertinentie van één of meerdere registraties, overleg tussen GPI en het 

COC, eventuele correctie/ventilering of archivering van de gegevens; controle door 

het COC van de door de GPI beloofde rectificaties of wissingen, communicatie met de 

klager/aangever of zijn advocaat, enz. We stellen overigens vast dat ook de burgers 

meer en meer een advocaat onder de arm nemen. 

23. Het is onder meer aan de hand van deze dossiers dat het COC dagelijks kan 

vaststellen, via haar rechtstreekse consultatiemogelijkheid van de ANG, dat de ANG 

                                                           
28 Gelet op het feit dat het informaticaprogramma van het COC slechts vanaf einde 2018 toeliet meer gedetailleerde 
resultaten en eindrichtingen aan te geven van de dossiers kunnen enkel de cijfers van 2019 gegeven worden. 
29 Die andere kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de gemeenschappelijke gegevensbanken terrorisme en 
extremisme, Interpol databanken, een bijzondere gegevensbank, enz. 
30 Dit totaal van 250 is meer dan het aantal afgesloten dossiers (234) vermits een verzoek betrekking kan hebben 
op meerdere politionele databanken. 
31 Eén verzoek kan immers betrekking hebben op meerdere registraties door verschillende politiediensten. 
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nog heel wat onnauwkeurigheden en/of fouten bevat. Dat gaat dan bv. over 

registraties die reeds gearchiveerd hadden moeten zijn, registraties die een onjuiste 

kwalificatie aan de feiten geeft (hetzij ab initio, hetzij na verloop van tijd in een 

onderzoek, hetzij nadat het parket de feiten heeft gekwalificeerd), 

informatierapporten die hetzij ruimschoots hun relevantie hebben verloren of evenzeer 

hadden moeten zijn gewist, signaleringen die open blijven staan zonder enige 

meerwaarde en niet meer worden geëvalueerd, enz. 

 

24. OT-dossiers zijn tot slot soms ook de aanleiding voor het COC om zich te buigen 

over en/of antwoorden te formuleren op meer principiële of vaak voorkomende 

problemen, vragen of thema’s. Dit jaarrapport is niet de plaats om daarop in detail in 

te gaan. Vermeldenswaard is nochtans de vaak gehoorde verkeerde veronderstelling 

- ook bij advocaten - dat een seponering door het openbaar ministerie ipso facto moet 

leiden tot een ‘ventilering’32 van de politionele registraties in de ANG.  Dat wordt met 

nog meer pertinentie beweerd bij een buitenvervolgingstelling door een 

onderzoeksgerecht of een vrijspraak door het vonnisgerecht. Deze stelling is foutief.  

De regels van de politionele registratie, bewaring en de termijn van bewaring zijn 

autonome rechtsregels die in beginsel volledig los staan van een beslissing van het 

parket of een rechterlijke uitspraak.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 Dit is een vakjargon. Wettelijk bestaat enkel de ‘archivering’ en de ‘wissing’ van de persoonsgegevens. Met het 
begrip ‘ventilering’ worden in de praktijk de beide bedoeld. In het door de WPA voorziene systeem worden de 
gegevens immers in beginsel eerst gearchiveerd en vervolgens gewist.   
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Verder is het belangrijk aan te geven dat een betrokkene onzes inziens niet de 

mogelijkheid heeft tegen de beslissing van het COC in het kader van een OT-dossier 

een rechtsmiddel in te stellen tegen de beslissing van het COC. Het COC oefent immers 

enkel de rechten van betrokkene in zijn plaats uit. Dat betekent natuurlijk niet dat een 

betrokkene, wanneer hij niet tevreden is met het antwoord van het COC of de wijze 

waarop het COC zijn bevoegdheden heeft uitgeoefend, geen voorziening in rechte zou 

kunnen instellen. Die voorziening moet dan echter gericht zijn tegen de 

verwerkingsverantwoordelijke (hetzij de bevoegde Ministers, hetzij de GPI) en niet 

tegen het COC. Het COC is vragende partij om dit duidelijker in de WGB op te nemen 

(cf. verder). 
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2.2. Dataprotectie : de vragen tot informatie en advies 

25. Daarnaast wordt het COC zowel door burgers als professionelen 

(politieambtenaren, functionarissen voor gegevensbescherming (DPO),33 vakbonden, 

mutualiteiten, gerechtelijke overheden, universiteiten, andere controleorganen, 

advocaten, NGO, enz.) regelmatig bevraagd omtrent in hoofdzaak, maar niet 

uitsluitend, privacy- en gegevensbeschermingsvraagstukken.   

Een belangrijke deel van de vragen gaat 

daarbij over de juridische geoorloofdheid 

van bepaalde gegevensstromen naar, 

maar vooral vanuit, de GPI. Mag/kan de 

GPI operationele gegevens doorgeven aan 

gerechtsdeurwaarders, aan curatoren, aan 

partijen betrokken in een verkeersongeval, aan 

de brandweer, aan en binnen een LIVC34 of LIVC-R,35 aan de MIVB,36 aan een 

burgemeester, aan de FOD Financiën- dienst Inning en Invordering, enz. ? 

 

26. Specifiek over het cameragebruik door de GPI worden eveneens heel wat vragen 

gesteld, maar daarover verder meer. Enkele voorbeelden van aan het COC gestelde 

vragen waren: 

(1) wanneer moet een data breach37 gemeld worden; 

(2) wat kan de GPI meedelen in het kader van moraliteitsonderzoeken en 

veiligheidsonderzoeken; 

(3) quid met de toegang van politiemedewerkers die (langdurig) afwezig zijn tot 

de politiedatabanken; 

(4) moeten de GPI gevolg geven aan een vraag van een burger/advocaat om een 

interventiefiche te bekomen; 

                                                           
33 Data Protection Officer. 
34 Lokale Integrale Veiligheidscel.  
35 Lokale Integrale Veiligheidscel Radicalisme.  Zie ook de Wet van 30 juli 2018 betreffende tot oprichting van 
lokale integrale veiligheidscellen inzake radicalisme, extremisme en terrorisme. 
36 Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer in Brussel. 
37 Een data breach is een inbreuk op de beveiliging (cf. art. 61 WGB). 
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(5) wanneer moet een gegevensbeschermingseffecten beoordeling (DPIA)38 

opgemaakt worden; 

(6) mag de GPI gebruik maken van een systeem van vingerafdrukken in een 

arbeidsrechtelijke context (toegang tot het politiegebouw/burelen voor het 

personeel, gebruik van fotocopiermachines door personeel via vingerafdrukken, 

enz.); 

(7) hoe zit het met de geluidsopnames die door bodycams worden gemaakt; 

(8) enz. 
 

27. De toestroom van deze vragen en/of problemen toont aan dat het COC op korte 

tijd aan bekendheid en vertrouwen heeft gewonnen, maar dit heeft evident zijn 

keerzijde. De noodzakelijk capaciteit om hierop kwalitatief te antwoorden zal naar de 

toekomst toe steeds sterker onder druk komen en blijft een belangrijke uitdaging. 

Over het hele jaar 2019 heeft het COC 82 adviesvragen binnengekregen, waarvan er, 

op 01.03.2020, 80 waren afgewerkt.    

Het COC neemt als uitgangspunt dat ze daarop binnen een termijn van 1 maand 

antwoordt. In heel wat gevallen wordt vroeger geantwoord. Een en ander hangt af 

van de complexiteit en moeilijkheidsgraad. Sommigen daarvan geven immers 

aanleiding tot een zeer grondige studie van de problematiek en laten zich niet 

samenvatten in éénvoudige antwoorden. 

Het is tot slot mogelijk dat een vraag aanleiding geeft tot een ambtshalve onderzoek 

door het COC en zelfs tot het aanwenden van zijn corrigerende bevoegdheden, zoals 

dat bv. het geval was bij de vraag rond het gebruik (en zoals is gebleken het verbod 

van het gebruik) van vingerafdrukken van het personeel in een AVG-context (bv. voor 

de toegangscontrole van het personeel, voor het gebruik van bepaalde apparatuur, 

enz.).    

 

 

 

                                                           
38 ‘Data Protection Impact Assesment’. 
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Tabel 4: Aantal dossiers informatievragen dataprotectie naar herkomst 

vraagsteller 

Herkomst 

vraagsteller 

201839 2019  2019 in % 

GPI  55 of 68% 68 

Burger  19 of 23,5% 23,5 

Politionele overheid  1 of 1% 1 

Andere overheid  6 of 7,5% 7,5 

Totaal 23 81 100 

 

Figuur 3: Aantal dossiers informatievragen dataprotectie naar herkomst 

vraagsteller 

 

 

 

 

                                                           
39 Gelet op het feit dat het informaticaprogramma van het COC slechts vanaf einde 2018 toeliet meer gedetailleerde 
resultaten en eindrichtingen aan te geven van de dossiers kunnen enkel de cijfers van 2019 volledig gegeven 
worden.  Voor 2018 beperken we ons tot het totale aantal. 
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2.3. Dataprotectie: advies op wet- en regelgeving 

 

Tabel 5: Adviesaanvragen op wet- en regelgeving in 2018 en 2019 

2018 2019 Totaal 

1240 2241 34 

 

Figuur 4: Aantal dossiers adviezen op wet- en regelgeving in 2018 en 2019 

 

28. De beleidsmatig belangrijkste bevoegdheid is en blijft de adviesbevoegdheid van 

het COC op alle ontwerpen van regelgeving die geheel of slechts (zeer) gedeeltelijk 

raken aan de bevoegdheden van de onder het COC vallende entiteiten (bevoegdheid 

voorheen uitgeoefend door de privacycommissie/GBA).   

In de overgrote meerderheid van de gevallen zullen die ontwerpen (van wet, 

Koninklijke of ministerieel besluit, omzendbrief, protocollen, interne dienstnota’s, 

visienota’s, enz.) uitgaan van het federale niveau, maar het kan ook gaan om 

deelstatelijke normen (zo heeft het COC het Vlaams Decreet Justitiehuizen 

geadviseerd) gaan.  

Artikel 59 §1, 2e lid WGB voorziet inderdaad dat “de bevoegde toezichthoudende 

autoriteit wordt geraadpleegd bij het opstellen van een wet, een decreet of een 

                                                           
40 Na onderzoek werd in 3 gevallen geen advies uitgebracht omdat het COC van oordeel was dat de tekst niet 
raakte aan zijn bevoegdheden of de bevoegdheden van de onder haar toezicht vallende entiteiten.   
41 Ibidem.  

2018
35%

2019
65%
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ordonnantie, of een daarop gebaseerde reglementaire maatregel in verband met de 

verwerking” wat de uitvoering is van artikel 28.2 LED.  Waar er onder de WVP van 

1992 nog discussie bestond nopens het verplichte karakter van deze voorafgaande 

raadpleging, is dat thans niet meer het geval.  Het volstaat dat een bepaald ontwerp 

slechts één artikel bevat met een regeling rond politionele informatiehuishouding of 

dat slaat op de andere onder het toezicht van het COC vallende entiteiten, opdat het 

COC zijn bevoegdheid moet uitoefenen en dat ook doet.   In dat laatste geval zal de 

GBA in beginsel de adviezen van de gespecialiseerde DPA’s (met name vooral het COC 

en het Comité I), samen met haar eigen advies, aan de adviesaanvrager overmaken 

en dus hier de rol van ‘one stop shop’ DPA42 op zich nemen. Heel wat aanvragen 

komen overigens nog via de GBA, dat zal nagaan of, en in welke mate, bepaalde delen 

van een ontwerp tot de bevoegdheid van het COC (of het Comité I) behoren. Heel 

wat aanvragers zijn immers (nog) niet vertrouwd met het nieuwe Belgische 

dataprotectie landschap. 

 

29. In 2018 en 2019 heeft het 

COC 34 adviesaanvragen 

ontvangen en heeft het 

daadwerkelijk 28 adviezen 

afgeleverd. Die adviezen zijn in 

beginsel terug te vinden op de 

website van het COC 

(www.controleorgaan.be), 

zodat niet enkel het grote publiek, maar vooral ook alle stakeholders (bestuurlijke en 

gerechtelijk overheden, de GPI, de academische wereld, middenveldorganisaties, 

NGO, enz.) kennis kunnen nemen van de adviezen en standpunten van het COC. In 

dit activiteitenverslag kunnen deze adviezen niet allemaal inhoudelijk besproken 

worden. Daarvoor verwijzen we naar de website.   

 

                                                           
42 Op grond van artikel 54/1 §1, 2e lid WOG. 

http://www.controleorgaan.be/
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We geven slechts 4 voorbeelden die naar het aanvoelen van het COC zeer belangrijk 

zijn : 

(1) het advies 9/2018 van 12 december 2018 betreffende het “voorontwerp van 

wet betreffende het politionele informatiebeheer en tot wijziging van de wet op 

het politieambt en de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een 

geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus”43 dat enkele zeer 

belangrijke wijzigingen aan de WPA aanbrengt; 

(2) het advies DA19013 van 17 juni 2019 betreffende een “voorontwerp van wet 

betreffende de gemeentelijke bestuurlijke handhaving en houdende oprichting 

van een Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare besturen” dat het actuele 

thema van de bestuurlijke handhaving behandelt; 

(3) het advies DA190019 van 16 december 2019 betreffende het “Verslag van 

het overlegcomité betreffende het inrichten van een Kruispuntbank Veiligheid” 

dat het belangrijke thema van de al dan niet oprichting van een ‘Kruispuntbank 

Veiligheid’ behandelt zoals dat door de parlementaire onderzoekscommissie 

‘aanslagen’44 werd aanbevolen; 

(4) het advies DA190011 (gezamenlijk met het Comité I) van 1 augustus 2019 

betreffende een “ontwerp van Koninklijk besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 21 juli 206 betreffende de gemeenschappelijke gegevensbank 

Terrorist Fighters” waarin voormelde databank wordt uitgebreid met twee 

nieuwe categorieën van personen. 

Deze adviezen worden voorbereid en opgesteld door een lid DIRCOM, al dan niet met 

behulp van een jurist (en/of de informaticus) en worden nadien besproken en 

goedgekeurd in het DIRCOM. 

 

                                                           
43 Ontwerp dat uiteindelijk heeft geleid tot de Wet van 22 mei 2019 tot wijziging van diverse bepalingen wat het 
politionele informatiebeheer betreft (hierna, ‘Wet Politioneel informatiebeheer 2019’), BS 19 juni 2019. 
44 Verslag van de parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de omstandigheden die 
hebben geleid tot de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 in de luchthaven Brussel-Nationaal en in het 
metrostation Maalbeek te Brussel, met inbegrip van de evolutie en de aanpak van de strijd tegen het radicalisme 
en de terroristische dreiging, Parl.  St.  Kamer, 2016-2017, n° 1752/008, 
https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/1752/54K1752008.pdf.  

https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/1752/54K1752008.pdf
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2.4. Dataprotectie: onrechtmatige 

consultaties/verwerkingen door leden GPI 

30. Deze dossiers betreffen klachten van burgers (of politieambtenaren) die menen 

of vermoeden dat een politieambtenaar ten onrechte zijn of haar gegevens in de 

politionele databanken (of de databanken die via PORTAL)45 ter beschikking staan van 

de politie heeft geraadpleegd. Medio 2019 werd in een eerste proeffase met het 

Comité P afgesproken dat zij dit soort van dossiers aan het COC konden overmaken.  

Er werd toen gesproken over een tiental dossier op jaarbasis. Vanaf mei 2019 werden 

deze dossiers dan ook overgemaakt aan het COC.   

Tabel 6: Aantal klachtendossiers onrechtmatige verwerkingen door leden GPI 

Jaartal Aantal 

2019 30 
 

 

Op datum van het afsluiten van dit activiteitenverslag46 waren 14 van deze klachten 

afgehandeld. Het gevolg dat aan deze klachtdossiers werd verleend ziet er als volgt 

uit: 

Tabel 7: Door het COC verleende gevolg aan de klachtendossiers 

Verleend gevolg Aantal 

Verwerking conform 2 

Overmaken aan de politiehiërarchie 1 

Overmaken aan het openbaar ministerie 3 

Zonder gevolg: kennelijk ongegrond 6 

Zonder gevolg: geen bezwaren 4 

Zonder gevolg: geen medewerking 1 

Totaal  17 

 

 

                                                           
45 PORTAL is het algemeen toegangsportaal voor de leden van  de GPI.  Het gaat dan om het Rijksregister (RRN), 
het repertorium der voertuigen (DIV) en het wapenregister. 
46 Met name op 1 april 2019. 
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Ook hier kan het totaal aantal beslissingen hoger liggen dan het totaal aantal dossiers, 

vermits er in één dossier meerdere gevolgverleningen kunnen zijn. Zo kunnen 

bepaalde aspecten van de klacht kennelijk ongegrond zijn, maar andere aanleiding 

geven tot een overmaking aan het OM of wordt de eindrichting ‘verwerking conform’ 

en ‘zonder gevolg: geen bezwaren’ soms samen gegeven. De meerderheid van deze 

dossiers betreffen klachten tegen politieambtenaren omtrent beweerdelijk 

onrechtmatige consultaties of verwerkingen in de politonele databanken; soms kan 

het over andere aspecten gaan zoals een klacht wegens het feit dat met een 

persoonlijke smartphone een foto werd genomen van identiteitspapieren van een 

verdachte. 

 

Figuur 5: Door het COC verleende gevolg aan klachtdossiers in 2019 

 

 

31. Sedert mei 2019 (datum van overname door het COC) werden 30 dossiers 

geopend, die in de overgrote meerderheid 

afkomstig zijn van het Comité P. Al snel is 

echter gebleken dat het vooropgestelde 

volume niet bleek te kloppen. Op jaarbasis 

wordt al snel gesproken over een 60 tal 

dossiers, wat voor het COC en zijn 

beperkte capaciteit in vergelijking met 

andere toezichthouders niet houdbaar is.  
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Deze dossiers zijn immers zeer arbeidsintensief wat voor het COC, met slechts 3 leden 

in zijn DOSE, onhaalbaar is. Bovendien zijn dit soort van individuele klachtendossiers 

niet de core-business, noch bestaansreden van het COC dat zich vooral wenst te 

focussen op (en ook om die reden initieel werd opgericht) de structurele en 

organisatorische thema’s die verband houden met de politionele 

informatiehuishouding. Bovendien en vooral bleek dat de overgemaakte klachten in 

de meeste gevallen aanwijzingen bevatten van heel wat andere inbreuken, al dan niet 

misdrijven, waarvoor het COC sowieso niet bevoegd is. Het gaat dan om 

laster/eerroof, schending beroepsgeheim, informaticamisdrijven, enz.  Zaken die 

weinig of niets meer te maken hebben met de dataprotectie bevoegdheid van het COC 

maar tot de bevoegdheid van ook onder meer het Comité P behoren. Met het oog op 

een goede rechtsbedeling was en is het dan ook niet aangewezen dat verschillende 

diensten zich met dezelfde klacht zouden bezig houden. Begin 2020 werd dan ook op 

vraag van het COC, na een overlegvergadering met het Comité P, afgesproken dat 

elke instelling de bij hem toekomende klachten opnieuw (zoals voorheen) zelf zou 

behandelen. In beginsel immers zijn zowel het Comité P, de AIG als de diensten Intern 

Toezicht van de GPI bevoegd dergelijke klachten en dossiers te behandelen. Het COC 

is daarentegen enkel bevoegd voor het aspect dataprotectie. 

 

32. Het COC beperkt zich dus tot zijn bevoegdheden die hebben te maken met de 

inbreuken op de GBW en zijn dus strikt beperkt tot de onrechtmatige 

verwerking/consultatie door een politieambtenaar. Het COC doet hier hoe dan ook, 

niet meer dan een prima facie onderzoek. Van zodra een mogelijke ‘verdachte’ kan 

gelokaliseerd worden, wordt het dossier in principe overgemaakt aan het politioneel 

intern toezicht. Het COC kan eventueel ook rechtstreeks overmaken aan het bevoegde 

openbaar ministerie (afhankelijk bv. van de ernst van de inbreuk). Het gaat immers 

steeds ook om misdrijven (minstens een inbreuk op art. 151 Sw. en art.  222, 1° 

WGB). Daarnaast en tot slot kan het COC ook klachten ontvangen die meer algemeen 

een onrechtmatige verwerking willen aanklagen door een politieambtenaar of door de 

politieorganisatie. 
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2.5. Dataprotectie: de internationale onderzoeken 

33.  Het COC en zijn (personeels)leden worden ook gesolliciteerd om deel te nemen 

aan internationale onderzoeken of visitaties. 

Zo heeft een commissaris-onderzoeker van de DOSE als Belgisch expert deelgenomen 

aan de 5e zgn. Joint review of the implementation of the Agreement between the 

European Union and the United States of America on the processing and transfer of 

Financial Messaging Data from the European Union to the United States for the 

purposes of the Terrorist Finance Tracking Program47 en dit te Den Haag (15 januari 

2019) en nadien de on site visit te Washington (VSA) op 31 januari en 1 februari 2019. 

Ook hier betekent dit studiewerk voor het personeelslid en deelname aan het 

uitschrijven van het eindrapport van deze zgn. TFTP review. Het rapport kan 

geraadpleegd worden op website van de Europese Commissie.48 

Daarnaast heeft de adviseur informatietechnologieën – en veiligheid van het COC, als 

lid-expert van de evaluatiecommissie, deelgenomen aan de door de Europese 

Commissie geleide zgn. ‘Schengen (SCHEVAL) evaluatie’ van Hongarije van 6 tot 11 

november 2019. Dat betekent niet enkel de voorbereiding en het nodige studiewerk 

(het zich vertrouwd maken met de Hongaarse instellingen en informatiesystemen), 

maar ook de on site visit en nadien het bijdragen aan de opmaak van het 

evaluatierapport.  

Een lid van het DIRCOM heeft in het verleden (periode 2015-2018) eveneens als lid-

expert herhaaldelijk deelgenomen aan deze Schengen evaluaties, onder meer van 

Nederland, Noorwegen, Finland en Malta.  

 

 

 

                                                           
47 Zie voor meer informatie hieromtrent https://ec.europa.eu/home-affairs/news/eu-us-cooperation-tackling-
terrorist-financing-continues-produce-results_en.   
48 Zie https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-
security/20190722_com-2019-342-commission-report_en.pdf.  

https://ec.europa.eu/home-affairs/news/eu-us-cooperation-tackling-terrorist-financing-continues-produce-results_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/news/eu-us-cooperation-tackling-terrorist-financing-continues-produce-results_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20190722_com-2019-342-commission-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20190722_com-2019-342-commission-report_en.pdf
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2.6. Dataprotectie in bijzondere sectoren en materies 

2.6.1. De BEL-PIU inspecties 

34. Met de wet van 25 december 2016 betreffende de verwerking van 

passagiersgegevens (PNR-wet) wordt uitvoering gegeven aan de Europese 

doelstellingen om tegelijk terrorisme en samenhangende ernstige misdrijven en 

grensoverschrijdende criminaliteit te voorkomen en te bestrijden. Daarvoor werd 

binnen de FOD Binnenlandse Zaken een passagiersinformatie-eenheid (BELPIU) 

opgericht die de passagiersgegevens in een passagiersgegevensbank bijhoudt met het 

oog op het voorkomen en bestrijden van de in de PNR-wet vastgelegde misdrijven of 

dreiging.  

Van alle passagiers die 

reizen naar België of 

vertrekken vanuit een 

Belgische luchthaven of 

België doorreizen via 

internationale treinen en 

bussen wordt een 

uitgebreide reeks 

persoonsgegevens in de 

passagiersgegevensbank opgeslagen en geanalyseerd in verband met een beperkt 

aantal misdrijven of dreiging. De passagiersgegevens moeten minstens 48 uur 

voorafgaand aan het vertrek uit of aankomst in België door de 

luchtvaartmaatschappijen, passagiersvervoerders en reisoperatoren aan de PIU 

worden doorgegeven. Het gaat globaal genomen om twee categorieën van gegevens, 

namelijk de zgn. ‘API’-gegevens (Advanced Passenger Information) of incheck- en 

instapgegevens (nummer identiteitskaart of paspoort, naam, voornaam en 

geboortedatum, …) en ‘PNR’-gegevens (Passenger Name Records) of de reisgegevens 

van de passagiers (naam en adres, vluchtnummer, bestemming, betaalgegevens, 

stoelnummer op het vliegtuig, uur van vertrek en aankomst, enz.).  
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Zo werd in de zomermaanden juli en augustus  2019 door de PIU ongeveer 5 miljoen 

passagiersgegevens geanalyseerd en dit terwijl de PIU nog niet de 

passagiersgegevens van alle luchtvaartmaatschappijen, passagiersvervoerders en 

reisoperatoren ontvangt. Dit betekent dat de PIU binnen afzienbare tijd over een 

gigantische gegevensbank met de reisgegevens van miljoenen passagiers zal 

beschikken. Het is dan ook vanzelfsprekend dat de gegevensverwerking aan  

daadwerkelijk en adequate interne en externe controlemechanismen wordt 

onderworpen. 

 

35. Op 27 november 2019 hebben het Controleorgaan en het Comité I een spontane 

en beperkte visitatie uitgevoerd bij de BELPIU. De visitatie was dus niet het gevolg 

van een (individuele) klacht of het bestaan van (concrete) aanwijzingen over het niet 

naleven van de wet- en regelgeving door de gevisiteerde PIE. 

Gelet op de omvang, de aard van de gegevens en de vorm van de verwerking door 

de PIU gaat het om een verregaande inbreuk op de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer49. De verwerking van de passagiersgegevens is dan ook gekoppeld aan 

strikte voorwaarden en moet met gepaste waarborgen omkleed zijn.  

                                                           
49 Met name de artikelen 7 (bescherming van het privéleven) en 8 (bescherming van de persoonsgegevens) van 
het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en artikel 22 van de Grondwet. Zo worden, naast de 
identificatiegegevens, ook betalingsgegevens en reisgedrag van de passagiers door de PIE verwerkt. 
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Daarom was de invalshoek van de visitatie opgezet met de nadruk op compliance 

based: gebeurt de verwerking van de passagiersgegevens in overeenstemming met 

de wet en wordt daarbij een hoge veiligheidstandaard gehanteerd?  

Hoewel het gaat om een beperkte visitatie, is deze meer gericht op 

informatieveiligheid dan op juridische aspecten. Deze invalshoek staat er niet aan in 

de weg dat het COC en/of het Comité I gepaste maatregelen neemt wanneer 

wettelijke tekortkomingen worden vastgesteld. De reden voor een beperkte visitatie 

is tweevoudig. Om te beginnen is de PIU pas operationeel sinds begin 2018. Daarnaast 

zijn nog niet alle geviseerde passagiersvervoerders en reisoperatoren technisch 

geconnecteerd met de PIU. In het  licht daarvan werd besloten om nog geen 

diepgaand onderzoek uit te voeren.  

De visitatie was beperkt tot twee domeinen:  

(1) ICT- beveiliging en informatieveiligheid; 

(2) Proportionaliteit van de gegevensverwerking, met name betreffende de: 

- de e doorgifte van PNR-gegevens naar de federale politie; 

- de procedure voor de vaststelling en beoordeling van beoordelingscriteria; 

- de gerichte opsporingen. 

De visitatie viel uiteen in 2 fasen. In de 1e fase werd bij de PIU de nodige informatie 

en stukken opgevraagd. Afhankelijk van de inhoud van de antwoorden en stukken 

werden specifieke vragen opgesteld met het oog op nader onderzoek tijdens de 

visitatie. De 2e fase had betrekking op het bezoek ter plaatse (de visitatie). Deze werd 

als volgt opgesplitst: 

(1) een bespreking met de directeur van PIE over de scope van de visitatie en 

aanvullende vragen met betrekking tot de aan het COC verstrekte informatie en 

stukken; 

(2) de opvolging van de gemelde knelpunten in de rapporten van de DPO in het 

kader van ICT en informatieveiligheid; 



 

 
 

40 ACTIVITEITEN VERSLAG – VAN DE JAREN 2016 TOT EN MET 2019 

(3) onderzoek naar de wijze waarop de objectieve beoordelingscriteria worden 

opgesteld; 

(4) de vorderingen inzake gerichte opsporing en de daaraan gekoppelde 

depersonalisering van de persoonsgegevens; 

(5) de logging in het kader van vorderingen inzake gerichte opsporing. 

Naar aanleiding van deze visitatie, werden door het COC een aantal aanbevelingen en 

corrigerende maatregelen opgesteld voor de BEL-PIU. 

Een publieke versie van het rapport zal raadpleegbaar zijn op de website van het COC 

in 2020. 

 

2.6.2. De Algemene Administratie Douane en Accijnzen 

36.  Het COC kreeg in 2019 zoals vermeld een 

nieuwe bevoegdheid t.a.v. de Douane (in 

de praktijk de opsporingsdienst en de 

BELPIU dienst) m.b.t. de vorderingen 

(verzoeken) van deze diensten gericht aan 

de BELPIU in fiscale materies.  Artikel 281 

§450van de Algemene Wet van 18 juli 1977 

inzake douane en accijnzen werd in dat opzicht gewijzigd door de Wet van 2 mei 2019 

tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de verwerking van 

passagiersgegevens.51 Deze wet trad in werking op 4 juni 2019 maar werd in 2019 

nog niet toegepast.  

                                                           
50 “§ 4. Bij het opsporen van de misdaden en wanbedrijven bedoeld in artikel 8, § 1, 5°, van de wet van 25 
december 2016 betreffende de verwerking van passagiersgegevens, kan de adviseur-generaal die aangewezen is 
voor het departement geschillen, bij een schriftelijke en met redenen omklede beslissing, de ambtenaar der douane 
en accijnzen opdragen de PIE te vorderen tot het meedelen van de passagiersgegevens overeenkomstig artikel 27 
van de wet van 25 december 2016 betreffende de verwerking van passagiersgegevens.De motivering weerspiegelt 
de proportionaliteit met inachtneming van de bescherming van persoonsgegevens en de subsidiariteit ten opzichte 
van elke andere onderzoeksdaad. De motivering van de beslissing weerspiegelt de proportionaliteit met 
inachtneming van de bescherming van persoonsgegevens en de subsidiariteit ten opzichte van elke andere 
onderzoeksdaad. De beslissing en de motivering ervan worden aan het Controleorgaan op de politionele informatie 
bedoeld in artikel 71 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met 
betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens ter kennis gebracht. Het Controleorgaan op de politionele 
informatie verbiedt de adviseur-generaal die aangewezen is voor het departement geschillen om gebruik te maken 
van de gegevens die verzameld werden in omstandigheden die niet aan de wettelijke voorwaarden voldoen.” 
51 B.S 24 mei 2019. 
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De eerste contacten tussen de Douane en het COC vonden op initiatief van het COC 

wel al plaats teneinde na te gaan hoe deze bepaling in de praktijk toe te passen. Deze 

bepaling voorziet immers dat het COC een a posteriori controle en toetsing aan de 

beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit dient uit te voeren van dit soort 

vorderingen. In de praktijk gaat het veelal om dossier van ontduiking van accijnzen 

via sigarettensmokkel. De bedoeling is om in 2020 een werkwijze af te spreken via 

een vorm van protocol waarin wordt opgenomen wat het COC verwacht dat haar wordt 

aangeleverd. 

 

2.6.3. De Algemene inspectie van de federale politie en de 

lokale politie 

37. In 2018 en 2019 werden er door het COC geen onderzoeken of controles gedaan 

naar de AIG.  Er moet aan herinnerd worden dat de bevoegdheid van het COC hier 

gedeeld wordt met de GBA. Het COC is enkel bevoegd voor de zgn. politionele 

gegevensverwerkingen van de AIG (degenen die vallen onder de LED en titel II WGB).  

Deze instelling, die zelf een toezichthoudende rol heeft, is voor het COC geen prioriteit 

geweest en zal dat wellicht in de toekomst niet zo snel worden. De rol van de AIG is 

trouwens niet zo groot op het vlak van de operationeel politionele taken. Uiteraard 

behandelt het COC wel eventuele vragen die van de AIG komen. Het spreekt voor zich 

dat een vereenvoudiging ook hier zou zijn om het COC ook bevoegd te maken, net 

zoals dat het geval is voor de GPI, voor de zgn. AVG-verwerkingen van de AIG. Er 

moet immers maximaal vermeden worden dat een dienst of orgaan te maken krijgt 

met meer dan 1 DPA. Een overleg om tot bepaalde taakafspraken met de AIG te 

komen, om eventueel uit te monden in een protocol, is voorzien in 2020. 
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2.7. De BAM-opdrachten: cameragebruik door de 

politiediensten 

2.7.1. Algemeen 

38. Het COC heeft vooreerst een algemene controleopdracht op elke vorm van 

cameragebruik (cf. art.  46/1 WPA en 71, 1° en 3° WGB): zichtbaar, niet zichtbaar 

(heimelijk), op een niet besloten plaats, op een besloten plaats toegankelijk voor het 

publiek, op een besloten plaats niet toegankelijk voor het publiek, ANPR, met of zonder 

intelligente camera’s of systemen, enz. 

Gelet op de actuele explosie van politioneel cameragebruik is duidelijk dat ook hier 

het COC scherpe prioriteiten moet stellen en onmogelijk proactief doorheen het hele 

land cameragebruik kan controleren. Er moet immers vastgesteld worden dat het 

publiek en de pers onrealistische verwachtingen heeft inzake de mogelijkheden van 

het COC. Het COC is bv. geen universiteit of wetenschappelijke instelling die 

allerhande statistieken of cijfers kan aanleveren (en al zeker niet op korte of 

middellange termijn). Daarvoor moet men in de 1e plaats bij de 

verwerkingsverantwoordelijke(n) zijn. 

Wel wordt in zowat elk proactief onderzoek of visitatie van een bepaalde politie entiteit  

het politioneel cameragebruik (of bepaalde aspecten ervan) door het COC onderzocht. 

 

39. Het COC heeft daarnaast, zoals gezegd, een aantal, wat zou kunnen omschreven 

worden als, ‘BAM-opdrachten’ te vervullen of anders gezegd enkele sui generis 

opdrachten waarin zowel aspecten van politionele informatiehuishouding als data 

protectieaspecten door elkaar lopen.  
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We kunnen inderdaad spreken van politionele  ‘Bijzondere Administratieve Methoden’ 

waar het COC als een soort van ‘BIM-commissie’52 functioneert. Bepaalde heimelijke 

cameratoepassingen, hebben immers een (al dan niet uitsluitend) bestuurlijke finaliteit 

en gebeuren dus niet onder de controle van de bevoegde magistraat, maar wel onder 

de controle van het COC. Het gaat in concreto om (1) het ‘ zichtbaar cameragebruik 

omwille van bijzondere omstandigheden’ (art. 46/4 juncto 46/6) en (2) het ‘niet 

zichtbaar cameragebruik in het kader van de gespecialiseerde opdrachten van 

bescherming van personen’ (art. 46/9 en 46/10 WPA). 

De grootste problematiek is actueel het feit dat de voorziene notificatie aan het COC 

van dit heimelijk cameragebruik door de 

GPI zeer weinig tot niet wordt nageleefd, 

met als gevolg dat het COC ook geen of 

onvoldoende zicht heeft op dit soort 

van cameragebruik. Er is reeds enige 

beterschap te bespeuren in 2020, 

maar het blijft problematisch. Dit is 

een absolute prioriteit voor 2020. 

 

2.7.2. Vragen tot informatie en advies inzake 

cameragebruik 

40. Heel wat vragen rond cameragebruik worden door de GPI aan het COC 

voorgelegd.  Sedert 25 mei 2018 (datum inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen 

rond het zichtbaar en niet zichtbaar cameragebruik in de WPA) tot einde 2019 heeft 

het COC reeds 32 adviezen geformuleerd rond deze thematiek.  De overgrote 

meerderheid van de aanvragen gaan uit van de politie. 

 

                                                           
52 Naar analogie met de BIM-commissie (Bestuurlijke Commissie bevoegd voor het toezicht op de specifieke en 

uitzonderlijke inlichtingen methoden) in het kader van de inlichtingenmethoden die worden toegepast door de 

inlichtingendiensten (cf.  Wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst). 
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Tabel 8: Aantal vragen tot advies of informatie inzake cameragebruik 

Jaartal Aantal 

2019 32 
 

 

41. Nieuwe toepassing of thema’s zoals zgn. ‘slimme’ camera’s die ageren op bepaalde 

geluiden (initiatief PZ Antwerpen en PZ Limburg Regio Hoofdstad) waardoor 

interventieploegen gerichter kunnen aangestuurd, vragen betreffende de 

geluidsopnames van bodycams, vragen rond de overgangsbepalingen en de tijd 

waarover de GPI beschikt om haar pictogrammen in regel te stellen met de nieuwe 

regels, de problematiek van de verzoeken tot toegang tot camerabeelden door een 

betrokkene, vragen rond het loggen van de raadpleging van de beelden, zijn slechts 

enkele van de behandelde thema’s. Ook het hele ANPR gebeuren en vooral de mate 

waarin ANPR data of metadata kunnen meegedeeld worden aan derden, hetzij 

overheden, hetzij private spelers is een thema waarop het COC regelmatig wordt 

aangesproken. Daarnaast zijn er de DPIA die verband houden met 

cameraverwerkingen die door de politie-eenheden aan het COC worden voorgelegd 

voor voorafgaande raadpleging. 

 

2.7.3. Enkele bijzondere onderzoeken 

42. Naast de vooraf geplande controleonderzoeken of 

visitaties (cf. verder), die in een jaarlijks actieplan van het 

COC worden opgenomen behoudt het COC ook een zekere 

capaciteit (of verschuift het die capaciteit) om te kunnen 

inspelen of actuele ontwikkelingen waarvan het belang niet 

kan betwist worden. Sedert de start van het vernieuwde COC 

in september 2018 heeft het op de manier enkele 

onderzoeken/visitaties gedaan die niet gepland waren. De 

aanleiding voor dergelijke onderzoeken kunnen zeer 

verscheiden zijn: persberichten, klachten, ambtshalve vaststellingen in het kader van 

andere reactieve dossiers, enz.  Hieronder worden twee voorbeelden gegeven (zie ook 

www.controleorgaan.be, publicaties). 

http://www.controleorgaan.be/
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2.7.3.1. Camera’s met gezichtsherkenning op BRUNAT 

43. Op 10 juli 2019 verscheen in het weekblad Knack een interview met de 

commissaris-generaal van de federale politie, waarin hij stelde de technologie van 

gezichtsherkenning in te zetten op de nationale luchthaven te Zaventem. Daarop 

besliste het COC een controleonderzoek te doen met onder meer een visitatie ter 

plaatse in augustus 2019.  Bedoeling was (in)zicht te krijgen in (op) de gebruikte 

technologie en informatie te bekomen over de voorziene timing, de concrete wettelijke 

grondslag, de doeleinden van de verwerking, de verwerkte persoonsgegevens, de 

informatieveiligheidsmaatregelen, de bewaarduur van de gegevens en de gebruikte 

databanken.   

 

44. Hoewel het systeem werd voorgesteld als zich bevindende in testfase werd tijdens 

de visitatie vastgesteld dat het wel degelijk nog deels actief was.  Mede om die reden 

en nadat was gebleken dat het actuele juridische kader niet toelaat aan politionele 

gezichtsherkenning te doen nam het COC in september 2019 en in toepassing van 

artikel 247, 5° WGB,  de corrigerende maatregel het systeem tijdelijk te beëindigen. 

Een publiek versie van het rapport is raadpleegbaar op de website van het COC. 

 

2.7.3.2. Camerabewaking op het strand van een kustgemeente 

45. Het COC werd gevat door een klacht over het filmen van strandbezoekers door 

de lokale politie van een kustgemeente. Het betrof concreet het gebruik van camera’s 

met het oog op het bestrijden van sluikstorten in het algemeen en het betrappen van 

de houders van honden omwille van het achtergelaten van hondenpoep in het 

bijzonder. Volgens de klager schond het filmen de intimiteit van sommige 

strandbezoekers. In mei 2019 werd door de DOSE van het COC een visitatie bij de 

betrokkene politiezone uitgevoerd. De bevindingen ervan werden vervolgens 

onderzocht tegen de achtergrond van de toepasselijke wet- en regelgeving. 
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46. De strandgangers werden/worden gefilmd door de vaste camera’s op de zeedijk 

van het cameranetwerk dat door de lokale politie wordt gebruikt. De camerabewaking 

wordt uitgevoerd door de politie waarbij de korpschef wordt beschouwd als de 

verwerkingsverantwoordelijke. Op de camerabewaking en de bijhorende 

gegevensverwerking is de WPA van toepassing. De camerabewaking werd aan de 

invalswagen door pictogrammen aangekondigd. De camera’s op de zeedijk zijn 

derwijze herkenbaar en geplaatst dat ieder redelijk oordelend persoon kan inschatten 

dat ook strandgebruikers in beeld gebracht kunnen worden. Aangezien het strand een 

publieke plaats is, moeten personen die zich (gedeeltelijk ontbloot) op het strand 

bevinden de aanwezigheid van andere personen respecteren/aanvaarden, waardoor 

diens privacyverwachting wordt beperkt.  

Daarnaast wordt die verwachting beperkt ten gevolge van de camerabewaking en de 

aanwezigheid van de politie die moet instaan voor de handhaving van de openbare 

orde en veiligheid op het strand. Er moet rekening gehouden worden met de aard van 

de plaats, de activiteiten die er plaatsvinden en het resultaat dat met de 

camerabewaking wordt nagestreefd. In het licht van het voorgaande was het COC van 

oordeel dat deze vorm van camerabewaking op het strand tot de redelijke 

privacyverwachting van de betrokkene behoort en volledig kadert in de opdrachten 

van de politie.  

Het COC was dan ook van oordeel dat het filmen van strandbezoekers door de lokale 

politie met het oog op de handhaving van de openbare orde, het voorkomen en 

vaststellingen van overtredingen en misdrijven, waaronder het sluikstorten, waarbij 

de verwerking van de gegevens desgevallend de intimiteit van de strandgebruiker 

kunnen in beeld brengen, wettelijk, legitiem en proportioneel is. 

  

47. Uit de visitatie bleek echter ook dat de politie gebruik maakte van verplaatsbare 

‘katafootpaaltjes’ waarin camera’s gemonteerd zijn, om daders van sluikstorten te 

kunnen vatten en meer specifiek het achterlaten van hondenpoep (onder meer op het 

strand) te (kunnen) verbaliseren.   
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Het gebruik ervan werd door het COC beschouwd als een niet-zichtbaar gebruik van 

camera’s wat in de actuele stand van zaken niet conform de regels rond niet zichtbaar 

cameragebruik was. Het COC gelaste in september 2019 dan ook als corrigerende 

maatregel op grond van artikel 247, 4° WGB om de verwerkingen door middel van 

feitelijke heimelijk cameragebruik in overeenstemming te brengen met de bepalingen 

van de reglementering inzake de verwerking van persoonsgegevens. Een publiek 

versie van het rapport is raadpleegbaar op de website van het COC.  
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2.8. De uitoefening van dwangbevoegdheden door het 

COC 

48. Het COC heeft zoals gezegd, in tegenstelling tot het Comité P of de AIG, eigen 

dwangbevoegdheden en kan dus de entiteiten van de GPI dwingen bepaalde 

handelingen/verwerkingen te stellen of zich te (verder) te onthouden van bepaalde 

verwerkingen.  Het gaat hier om de zgn. ‘corrigerende bevoegdheden’ (art. 247 WGB), 

die (eerder ongelukkig) ook als ‘administratieve sancties’ worden omschreven in de 

WGB (cf. art. 221 §1). Het COC staat hier voor een grote verantwoordelijkheid, zodat 

elke uitoefening ervan met omzichtigheid gebeurt.  Dat stelt het COC nu en dan voor 

scherpe keuzes. Langs de ene kant kan het COC vastgestelde onregelmatigheden niet 

naast zich neer leggen; langs de andere kant wil het COC de werking van de GPI zo 

weinig mogelijk hinderen, laat staan onmogelijk te maken. De grens is soms flinterdun 

en de te maken afwegingen delicaat.  Dit betekent dat het COC voor bepaalde 

vastgestelde onregelmatigheden een zekere gedoogperiode aanvaardt, teneinde de 

GPI toe te laten zich in regel te stellen.  Wanneer de onregelmatigheid evenwel 

manifest is, heeft het COC weinig andere keuze dan onmiddellijk corrigerend op te 

treden, al dan niet met toekenning van een termijn om aan de vastgestelde 

tekortkomingen te remediëren. Hieronder worden enkele voorbeelden gegeven. 

 

2.8.1. De genomen corrigerende maatregelen 

49. Hoger werden reeds enkele voorbeelden gegeven van de uitoefening van de 

corrigerende bevoegdheden. Vooraleer echt formeel corrigerend op te treden 

waarschuwt het COC dat een bepaalde verwerking problemen oplevert of niet wettig 

lijkt. Veelal wordt een onwettigheid reeds op die manier rechtgezet. In een aantal 

gevallen wordt het niet opportuun geacht om op die meer informele wijze tewerk te 

gaan en wordt een formele beslissing uitgesproken. Dat gaat van een officiële 

waarschuwing dat een verwerking naar het oordeel van het COC onwettig is, tot een 

schorsing van een bepaalde gegevensstroom, over een tijdelijke of definitief 

verwerkingsverbod.  
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In de publieke versies van de rapporten worden doorgaans de aanbevelingen en de 

corrigerende maatregelen opgenomen zodat zij raadpleegbaar zijn voor alle 

verwerkingsverantwoordelijken en het publiek. 

 

2.8.2. De rechterlijke voorzieningen tegen de beslissingen 

van het COC 

50. In 2019 werd het COC 

in één dossier 

‘onrechtstreekse toegang’ 

(cf. hoger) als verweerder 

in een procedure voor de 

Raad van State betrokken. 

Naar het oordeel van het 

COC is de Raad van State 

niet bevoegd. Het oordeel 

van de Raad van State wordt in 2020 verwacht. Belangrijk is bovendien te vermelden 

het COC van oordeel is dat er geen beroepsmogelijkheid openstaat tegen de beslissing 

van het COC met betrekking tot de verzoeken ‘onrechtstreekse toegang’ (die het 

merendeel van de beslissingen van het COC uitmaken). Het COC oefent in deze 

procedure immers de rechten van de betrokkene zelf (onrechtstreeks uit). Zoals 

gezegd blijkt evenwel dat het wettelijk verplichte antwoord van het COC dat “de 

nodige verificaties” werden verricht tot de nodige frustraties kan zorgen (en dus 

potentieel tot rechterlijke procedures).  

Uiteraard heeft een betrokkene het recht zich tot de rechter te wenden, maar dat is 

dan tegen de verwerkingsverantwoordelijke zelf (de politie) en de door haar verrichte 

politionele registraties.  Het kan niet de bedoeling zijn dat het COC hierin zou 

betrokken worden. 

Tegen de genomen corrigerende bevoegdheden werd door de GPI sedert september 

2018 geen rechterlijk beroep ingesteld. 
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III. DE DOSSIERMATIGE ACTIVITEITEN VAN HET 

COC MET FOCUS OP DATAPROTECTIE, 

CONFORMITEIT, EFFICIENTIE EN EFFECTIVITEIT 

VAN DE INFORMATIEHUISHOUDING 

3.1. De visitaties 

3.1.1. Algemeen 

51. Deze opdracht behoort sedert het ontstaan van het COC in 1998 tot zijn core-

business, a fortiori bij de overgang naar de wetgevende macht. Bij die overgang in 

2014 was het van meet af aan de bedoeling de (proactieve) controleonderzoeken bij 

de GPI prioritair te maken. Dat is maar gedeeltelijk gelukt, voornamelijk door de 

tsunami aan adviezen die het COC diende te geven op de aangemelde bijzondere 

gegevensbanken en door het puur reactieve DPA werk.  Toch heeft het COC op twee 

jaar (tussen 2015 en 2017) tijd enkele belangrijke ambtshalve controleonderzoeken 

uitgevoerd. In die ‘pre-dataprotectie periode’ lag de focus vooral op de aspecten 

legaliteit, efficiëntie en effectiviteit van de informatiehuishouding. Sedert 2018 is daar 

de belangrijke privacy -en gegevensbeschermingscomponent bijgekomen, waarbij 

zelfs moet vastgesteld worden dat deze component veruit de belangrijkste is 

geworden. Daarvoor zijn naar het aanvoelen van het COC 3 belangrijke verklaringen 

en dat is :  

(1) de exponentieel toegenomen aandacht sinds het nieuwe Europese 

gegevensbeschermingskader in mei 2018 in werking is getreden gekoppeld aan 

een reeks van nieuwe opdrachten en verplichtingen waaraan de GPI moet 

voldoen in deze materie; 

(2) het feit dat de GPI op dat vlak nog een lange weg heeft af te leggen met als 

gevolg dat de grootste mankementen of verbeterpunten daar ook te situeren 

zijn; 
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(3) de verhoogde aandacht voor het thema, zowel bij het brede publiek, de pers 

als de individuele burger. 

 

52. Wanneer een controleonderzoek gepaard gaat met één of meerdere 

doorgedreven plaats bezoeken en de scope van de controle zeer ruim is spreken we 

over een ‘visitatie’. Niet alle onderzoeken gaan immers noodzakelijkerwijze gepaard 

met een doorgedreven onderzoek ter plaatse. Bij dergelijke omvangrijke 

controleonderzoeken of visitaties keren door de band genomen een aantal thema’s 

terug.  Hierna lijsten we enkele van deze thema’s op: 

(1) nazicht van de naleving van de basisregels van gegevensbescherming (is er 

een beleid (uitgeschreven) beleid, is er een DPO, hoeveel tijd kan die besteden 

aan zijn taken, welke initiatieven neemt die, heeft men een register van de 

verwerkingen, enz.); 

(2) ANG (kwaliteit van voeding en de bewaartermijnen); 

(3) toepassing van zichtbaar en heimelijk cameragebruik; 

(4) bijzondere gegevensbanken: inhoud, beveiliging, koppelingen, enz.; 

(5) gebruik van persoonlijke IT-apparatuur voor operationele doeleinden; 

(6) verwerking van biometrische gegevens voor niet operationele doeleinden; 

(7) ICT en informatieveiligheid: beleid, architectuur, beveiliging, 

incidentenmanagement; 

(8) enz. 

Een publieke versie van de rapporten van de 

visitaties zijn raadpleegbaar op de 

www.controleorgaan.be - rapporten.  

 

 

 

http://www.controleorgaan.be/
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3.1.2. Enkele visitaties 

3.1.2.1. PZ Provincie Oost-Vlaanderen 

53.  Medio juni 2019 heeft het Controleorgaan een omvangrijke visitatie uitgevoerd 

bij een lokale politiezone gelegen in de provincie Oost-Vlaanderen (Hierna PZ OVL).  

Met die visitatie werd uitvoering gegeven aan het strategisch plan van het COC waarbij 

wordt gestreefd om jaarlijks een aantal politiezones te bezoeken met het oog op de 

uitvoering van zijn controle- en onderzoeksbevoegdheden. Het toezicht bij de PZ OVL 

was een spontane visitatie en niet het gevolg van een (individuele) klacht of het gevolg 

van het bestaan van (concrete) aanwijzingen over het niet naleven van de wet- en 

regelgeving door de gevisiteerde PZ.  Er werd geopteerd om een visitatie in de breedte 

uit te voeren. Vermits de eindconclusies met bijhorende aanbevelingen en 

corrigerende maatregelen slechts in januari 2020 werden genomen zullen zij kort 

besproken worden in het activiteitenverslag 2020.53 

 

3.1.2.2. PZ Provincie Namen 

54. Eind juni 2019 heeft het Controleorgaan (COC) een omvangrijke visitatie 

uitgevoerd bij een lokale politiezone in de provincie Namen. Ook deze visitatie was 

niet het gevolg van een (individuele) klacht of het bestaan van (concrete) 

aanwijzingen over het niet 

naleven van de wet- en 

regelgeving door de 

gevisiteerde PZ. Ook hier 

werd geopteerd om 

een visitatie in de breedte uit 

te voeren. Dit betekent dus 

dat de visitatie betrekking had op 

meerdere thema’s zonder al te diepgaand op de 

verschillende thema’s in te gaan. Daarbij werd in het bijzonder aandacht besteed aan 

de toepassing van het juridisch kader inzake gegevensbescherming.   

                                                           
53 Het activiteitenverslag 2020 moet vóór 1 juni 2021 aan het parlement worden overgemaakt (cf.  238, 1° WGB). 
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Vermits ook hier de eindconclusies met bijhorende aanbevelingen en corrigerende 

maatregelen slechts in januari 2020 werden genomen zullen zij kort besproken worden 

in het activiteitenverslag 2020. 

 

3.1.2.3. Het SIS II-Controleonderzoek 

55. De Schengenregelgeving bepaalt dat de bevoegde controleautoriteit van elke 

lidstaat ten minste om de 4 jaar een controle uitvoert op de verwerkingsactiviteiten 

op zijn grondgebied in het kader van het SIS II-systeem.54 Daar België een Schengen-

lidstaat is en het beheer van de Schengen-signaleringen een verantwoordelijkheid is 

van de Belgische GPI, is het COC (en dus niet langer de GBA) sinds de inwerkingtreding 

van de WGB bevoegd om de controles inzake conformiteit van deze databank uit te 

voeren alsook de wettelijkheid te verifiëren van de verwerkingen die worden verricht 

in het kader van het Schengeninformatiesysteem.55 

Het is in dit kader dat het Controleorgaan op 24 en 25 september 2019 een 

controlebezoek heeft afgelegd bij de directie van de internationale politionele 

samenwerking van de federale politie (afgekort ‘CGI’). De visitatie past in het kader 

van de uitvoering van het strategisch plan van het COC en garandeert de inachtneming 

door het COC van zijn verplichtingen inzake de Schengenregelgeving en is ook 

gebeurd ter voorbereiding van de zgn. ‘SCHEVAL’ evaluatie van België onder leiding 

van de Europese Commissie die in 2020 zal doorgaan.   

Vermits het eindrapport pas in februari 2020 werd afgeleverd zal hierop nader worden 

ingegaan in het activiteitenverslag van 2020. 

 

 

 

                                                           
54 Verordening van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende de instelling, de werking 
en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II)), artikel 44 (hierna ‘SIS II-
verordening’) en Besluit 2007/533/JBZ van de Raad van 12 juni 2007 betreffende de instelling, de werking en het 
gebruik van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II), OJ L. 205, 7 augustus 2007, artikel 
60 (hierna ‘SIS II-besluit’). 
55 SIS II-besluit, artikel 60 en SIS II-verordening, artikel 44. 
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3.2. De controleonderzoeken 

56. Wanneer het onderzoek niet gepaard gaat met een omvangrijk plaatsbezoek 

(d.w.z. minstens 1 volle dag) of gepaard gaat met een beperkt werkbezoek spreekt 

het COC eerder van een Controleonderzoek.  Reeds in de jaren 2017 en 2018 werden 

er op die manier een aantal verricht. Vermits het COC toen nog geen dataprotectie 

autoriteit was lag de focus eerder op wettelijkheid (in het algemeen), efficiëntie en 

effectiviteit van de politionele informatiehuishouding. Vanaf september 2018 is daar 

zoals het gezegd het thema van de dataprotectie bijgekomen. 

 

3.1.1. Infotheek &  FOCUS 

57.  ‘Infotheek’ en ‘FOCUS’ zijn twee onderzoeken, de eerste daterend van de pré-

dataprotectie periode, de tweede van nadien, die nauw verwant zijn. Het FOCUS 

onderzoek is trouwens nog lang niet afgesloten, maar ligt wat stil door het feit dat het 

COC vooralsnog geen toegang heeft gekregen tot deze zeer belangrijke 

politieapplicatie/basisgegevensbank (zie verder).  

 

58. Het dossier ‘Infotheek’, dat reeds in 2016 werd opgestart, betrof een onderzoek 

naar een applicatie die de basisgegevensbanken van tientallen lokale politiezones met 

elkaar verbond, zodat in real time kennis kan worden genomen van de in ISLP gevatte 

gegevens. Het COC kwam reeds in 2016 tot de vaststelling dat deze door de PZ 

Westkust geïnitieerde toepassing onwettig was, en dit zeker tot medio 2019.  
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Ook thans is de wettigheid ervan mogelijks voer voor debat, gezien het ontbreken van 

de noodzakelijke omkadering voor koppelingen tussen de diverse politionele 

gegevensbanken (cf. arft. 44/4 §4 en 5 WPA).56 

De problematiek van het ontbreken van richtlijnen is overigens nog groter geworden 

met de ontwikkelingen, in het kader van het zgn. I-police concept, van toepassingen 

(met name het zgn. ‘FOCUS’) waarbij een politieambtenaar op het terrein 

onmiddellijk op zijn tablet of smartphone toegang krijgt tot een schare aan (ook niet 

gevalideerde) informatie en databestanden (waaronder Infotheek). Het volstaat dus 

niet in een wetgeving een delegatie aan de voogdijministers te geven; zij moeten 

die dan ook in de praktijk uitvoeren. Sedert 2014 moet vastgesteld worden dat het 

schoentje op dat vlak dikwijls knelt. 

 

3.1.2. Enkele andere controleonderzoeken 

59. Een ander belangwekkend onderzoek dat in 2016 reeds werd gevoerd betrof het 

onderzoek ‘signaleringen’ (nr.  2016/07), wat een thematisch onderzoek was naar 

de naleving van de opvolging van de signaleringen in de ANG in het kader van de 

COL 11/2013 of de zgn. ‘COL ‘INFOFLUX’.  Omdat de COL 11/2013 vooral aan de 

lokale politie de verplichting oplegt in te staan voor de opvolging van personen onder 

voorwaarden, heeft het COC zich onder meer gebogen over de manier waarop de 

politiezones de naleving van deze verplichting probeerden waar te maken.  

 

 

                                                           
56  “§ 4. De ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie bepalen, elk binnen het kader van hun bevoegdheden, 
bij algemene en bindende richtlijn, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad de nadere regels betreffende de 
koppeling van de gegevensbanken bedoeld in artikel 44/2 onderling of met andere gegevensbanken waartoe de 
politiediensten toegang hebben door of krachtens de wet of internationale verdragen die België binden. Deze 
richtlijnen bepalen minstens op basis van de toereikende, terzake dienende en niet overmatige aard, de categorieën 
van gegevensbanken die onderling kunnen worden verbonden, de nadere regels betreffende de koppeling en de 
toegangsregels van de leden van de politiediensten betreffende het bestaan van relevante informatie in deze 
onderling gekoppelde gegevensbanken of, in voorkomend geval, betreffende de gegevens zelf, alsmede tot de 
daaruit voortvloeiende verwerkingen. § 5. De in de §§ 3 en 4 bedoelde profielen en nadere regels voor de toegang 
worden bepaald, onder andere op basis: 1° van de nood er kennis van te nemen, met inbegrip van de noodzaak 
de verwerkte gegevens te kruisen of te coördineren; 2° van de wettelijke doeleinden van elke gegevensbank; 3° 
van de verschillende categorieën van de in artikel 44/5 bedoelde personen; 4° van de evaluatie van de gegevens; 
5° van de validatiestatus van de verwerkte gegevens.” 
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Het COC kwam in synthese tot de volgende vaststellingen: 

(1) de opvolging van deze personen werd/wordt individueel geregeld op het 

niveau van iedere politiezone. De wijze waarop zij gebeurt varieert sterk 

naargelang de omstandigheden en beschikbare middelen;  

(2) de politiezones hebben, in functie van hun middelen, instrumenten 

ontwikkeld om de opvolging van maatregelen waar te maken; 

(3) de achterstand in de signaleringen in de ANG of zelfs het feit dat bepaalde 

gegevens niet worden gevat,57 hebben een zekere impact op de kwaliteit van de 

opvolging;   

(4) het COC betreurt het ontbreken van een nationaal instrument, maar ook het 

feit dat lokale instrumenten niet compatibel zijn met elkaar, waardoor de 

informatie niet algemeen beschikbaar is. 

 

60. Ondertussen kan vastgesteld worden dat de actoren het rapport van het COC ter 

harte hebben genomen en is de uitrol van een informaticatoepassing, I+Belgium 

genaamd, volop bezig waarbij op geïntegreerde wijze de opvolging, begeleiding en 

controle kan worden gedaan van personen die het voorwerp uitmaken van een 

strafrechtelijke beslissing, een jeugdbeschermingsbeslissing of een 

interneringsbeslissing en die, mits het naleven van voorwaarden, in vrijheid zijn, in 

vrijheid werden gesteld of in vrijheid zijn gelaten. Ook de juridische basis werd 

inmiddels zeer recent voor één en ander gelegd.58 

 

61. Daarnaast deed en doet het COC korte onderzoeken naar de zgn.‘ centrale 

validatie’. Dit wil zeggen dat het COC onderzoek deed naar de correctheid en tijdigheid 

van de vattingen in de ANG.  

                                                           
57 Het Controleorgaan heeft bijvoorbeeld vastgesteld dat de bijkomende straf van het verbod een bepaald ambt, 
beroep of werkzaamheid uit te oefenen (Koninklijk besluit nr. 22 van 24.10.1934 betreffende het rechterlijk verbod 
aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen) 
niet meer geseind wordt in de ANG en derhalve  niet langer wordt gecontroleerd.  Deze vaststelling is evident zeer 
problematisch in het kader van de strijd tegen de economische, fiscale en financiële criminaliteit. 
58 Wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie en modernisering van het 
statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake notariële aktebank, BS 19 juni 2019 en het ontwerp KB tot 
uitvoering van artikel 11 §3 en artikel 12 §5 van de voornoemde wet, in voorbereiding en waaromtrent het COC 
op 12 oktober 2019 door de Minister van Justitie gevraagd werd advies uit te brengen. 
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Sedert september 2018 en de nieuwe taken van het COC als dataprotectie autoriteit, 

doet het COC evenwel enkel nog onderzoek hiernaar in het kader van kleine 

controleonderzoeken of omvangrijke visitaties. Het COC beheert alleszins niet langer 

een centrale applicatie op dat vlak. Dit alles betreft immers in de 1e plaats een aspect 

van interne organisatiebeheersing en het is niet de rol van het COC in de plaats te 

treden van de leiding van de korpsen of de verwerkingsverantwoordelijke. 
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3.3. De adviezen op de bijzondere gegevensbanken 

62. In de periode 2016 tot eind juni 2019 heeft het COC zich in belangrijke mate bezig 

gehouden met het verlenen van de wettelijk voorgeschreven adviezen op de 

bijzondere gegevensbanken die de GPI dienden aan te melden aan het Controleorgaan 

(zie het toenmalige artikel 44/11/3 WPA).59 Op de korte termijn van een kleine 3 jaar 

werden niet minder dan om en bij de 800 bijzondere gegevensbanken geadviseerd 

door het Controleorgaan. Deze adviezen waren ofwel positief, negatief, of positief 

onder voorwaarden. Zoals de naam het zegt bleven het echter ‘adviezen’ die door de 

betrokken politiediensten al dan niet gevolgd werden/worden. Deze aanmelding gaf 

het COC wel een zeer degelijk zicht op het politionele landschap van de bijzondere 

gegevensbanken, wat helaas ondertussen toch minder evident is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
59 Dit artikel werd immers ondertussen gewijzigd door de Wet van 22 mei 2019 tot wijziging van diverse bepalingen 
wat het politionele informatiebeheer betreft, BS 19 juni 2019, 61992 (inwerkingtreding op 29 juni 2019). 
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3.4. De controle op de gemeenschappelijke 

gegevensbanken terrorisme en extremisme 

CONTROLE IN 2017  

63. In de nadagen van de aanslagen in Brussel, wijzigde de Wet van 27 april 2016 

inzake aanvullende maatregelen ter bestrijding van terrorisme60 de Wet op het 

politieambt (WPA). Daarmee werd een wettelijke basis gecreëerd voor de oprichting 

van gemeenschappelijke gegevensbanken (afgekort GGB). Artikel 44/6 WPA vertrouwt 

de controle op de verwerking van de informatie en van de in de GGB vervatte 

persoonsgegevens gezamenlijk toe aan het COC en aan het Vast Comité I. Tevens 

dienen beide instanties voorafgaand aan de oprichting van een GGB gezamenlijk 

advies te verlenen op basis van een ‘voorafgaandelijke aangifte’ die wordt ingediend 

door de verantwoordelijken voor de verwerking (de ministers van Binnenlandse Zaken 

en Justitie). Met het oog op een gecoördineerde uitoefening van deze 2 bevoegdheden 

sloten beide instellingen in december 2017 een protocolakkoord.  

In het kader van hun gemeenschappelijke controleopdracht beslisten het COC en het 

Vast Comité I in 2017 onderstaande elementen te onderzoeken: 

(1) de inhoud van de inlichtingenfiche en de informatiekaart van elke FTF op 

basis van wettelijke en reglementaire parameters; 

(2) de controle van de acties van het OCAD voor wat betreft de initiële validering 

als FTF alsook de verdere verwerkingen; 

(3) de controle van de raadplegingen van de inlichtingenfiches en de 

informatiekaarten door de basisdiensten en de partnerdiensten; 

(4) de controle van de manier waarop de burgemeesters worden ingelicht over 

de informatiekaart (dit kunnen meerdere burgemeesters per entiteit betreffen); 

(5) het bestaan van een actualisering van de gebruiksaanwijzing van de 

gegevensbank; 

                                                           
60 B.S., 9 mei 2016. 
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(6) de identificatie van gebruikers van de GGB FTF, het aantal  rechtstreekse 

toegangen/rechtstreekse bevragingen, de uitoefening (of niet) van een controle 

naar de rechtmatigheid van de rechtstreekse toegangen/rechtstreekse 

bevragingen, het (al dan niet) bestaan van een validatiesysteem en het bestaan 

van eventuele veiligheidsincidenten; 

(7) een onderzoek van de verwerkingen van 2 geselecteerde dagen; 

(8) de aanstelling van een consulent voor de veiligheid en de bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer. 

Omtrent voormelde punten werden de nodige aanbevelingen gedaan, zowel aan het 

OCAD, als aan de verantwoordelijke ministers, en de andere basis -en partnerdiensten.  

In de marge van hun onderzoek naar de GGB FTF hebben het COC en het Vast Comité 

I de verwerking vastgesteld van entiteiten die waren opgenomen in de zgn. Joint 

Information Box (JIB), met name de lijst (beheerd door het OCAD) van personen en 

organisaties die een sleutelrol spelen in het radicaliseringsproces. Daarnaast werd een 

andere, nieuwe verwerking ingevoerd, onder de noemer home-grown terrorist fighters 

(HTF). Deze verwerking beoogt de oplijsting van personen met terroristische 

neigingen in België en die, anders dan bij de foreign terrorist fighters niet de intentie 

hebben (in het verleden of toekomst) om af te reizen naar een jihadistische 

conflictzone. Deze nieuwe verwerkingen kwamen er op uitdrukkelijke vraag van de 

ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken. Zonder de opportuniteit of het 

operationeel nut van dergelijke bijkomende verwerkingen in twijfel te willen trekken, 

vestigden het COC en het Vast Comité I er de aandacht op dat met deze verwerkingen 

werd gestart zonder KB en zonder voorafgaandelijk advies van het Vast Comité I en 

het COC. Het COC en het Vast Comité I hebben de ministers van Justitie en 

Binnenlandse Zaken hierover bevraagd. 
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CONTROLE IN 2018 

In 201861 werd deze GGB omgevormd: ze heet voortaan gemeenschappelijke 

gegevensbank ‘terrorist fighters’ (GGB TF) en omvat naast de (bestaande) algemene 

categorie van de foreign terrorist fighters tevens een nieuwe categorie van 

homegrown terrorist fighters. Daarnaast werd in 201862 ook een aparte GGB opgericht 

voor zgn. ‘haatpropagandisten’ (GGB HP). 

Het COC en het Vast Comité I controleerden in 2018 gezamenlijk de uitvoering van 

bepaalde aanbevelingen die ze in 2017 hadden geformuleerd (cfr. Supra). Daarnaast 

werd ook beslist om de wijze waarop de informatie aan de burgemeesters en aan 

derden werd verstrekt door respectievelijk de korpschefs van de lokale politie en de 

basisdiensten aan een controle te onderwerpen. Omtrent voormelde punten werden 

de nodige aanbevelingen gedaan, zowel aan het OCAD, als aan de verantwoordelijke 

ministers en de partnerdiensten. 

 

CONTROLE IN 2019 

Het Koninklijk besluit van 20 december 2019 tot wijziging van het Koninklijk besluit 

van 21 juli 2016 betreffende de gemeenschappelijke gegevensbank Terrorist Fighters 

en van het koninklijk besluit van 23 april 2018 betreffende de gemeenschappelijke 

gegevensbank Haatpropagandisten en tot uitvoering van sommige bepalingen van de 

afdeling 1bis ’Het informatiebeheer’ van hoofdstuk IV van de wet op het politieambt 

heeft verdere wijzigingen aangebracht aan GGB TF. Er worden naast een aantal 

technische wijzigingen onder meer 2 bijkomende categorieën van personen in de GGB 

TF opgenomen, zijnde ‘Potentieel Gewelddadige Extremisten’ en ‘Terrorisme-

veroordeelden’. 

 

                                                           
61 KB van 23 april 2018 tot wijziging van het KB van 21 juli 2016 en tot omvorming van de gemeenschappelijke 
gegevensbank ‘Foreign Terrorist Fighters’ naar de gemeenschappelijke gegevensbank ‘Terrorist Fighters’, BS 30 
mei 2018 (KB TF). 
62 KB van 23 april 2018 betreffende de gemeenschappelijke gegevensbank Haatpropagandisten en tot uitvoering 
van sommige bepalingen van de afdeling 1bis ‘Het informatiebeheer’ van hoofdstuk IV van de wet op het 
politieambt (KB HP). 
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Voor het jaar 2019 hebben het COC en het Vast Comité I beslist om de gezamenlijke 

controle te focussen enerzijds op de opvolging van bepaalde aanbevelingen die in de 

rapporten van vorige jaren werden geformuleerd en anderzijds op de bevraging van 

een aantal (basis- en partner)diensten inzake rechtmatigheidscontroles en de interne 

procedures om de gegevensverwerking van informatie in de GGB TF vlot te laten 

verlopen. Daarnaast werd eveneens ingezoomd op de coördinatie van 

gegevensverwerking van informatie in de GGB TF, onder meer met aandacht voor de 

rol van de recent aangestelde DPO van de GGB TF. Het stijgend aantal diensten dat 

een toegang heeft tot de GGB TF werd daarbij eveneens in rekening genomen. 

Het COC en het Vast Comité I hebben volgende aanbevelingen, die naar aanleiding 

van de vorige gezamenlijke controles werden geformuleerd, geverifieerd: 

(1) de aanwijzing van de functionaris van de gegevensbescherming; 

(2) de implementatie van een mechanisme voor het melden van 

veiligheidsincidenten; 

(3) de uitvoering van aanvullende informatica-ontwikkelingen; 

(4) een spontane controle van de loggings (met betrekking tot een beperkt aantal 

diensten); 

(5) de uitzondering op de verplichting om politionele informatie op te nemen in 

de GGB TF op grond van een embargo opgelegd door een bevoegde magistraat. 

Dit rapport is op het moment van de redactie van dit jaarverslag nog niet definitief. 

Het zal dan ook worden besproken in het jaarverslag 2020. 
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3.5. De vragen tot informatie en advies inzake 

politionele informatiehuishouding 

64. Het COC ontvangt ook vragen en verzoeken van de gecontroleerde diensten die 

los staan van dataprotectie of zelfs helemaal geen betrekking hebben op de 

operationele politionele informatiehuishouding. Vermits het COC ook bevoegd is voor 

GDPR-materies is dat ook logisch. Enkele voorbeelden ter illustratie: 

(1) het COC verleende op 6 juni 2018 een advies op grond van art. 44/11/ §2 

WPA op een vraag van de directeur-generaal van de algemene directie van het 

middelenbeheer en de informatie van de federale politie omtrent de wettelijkheid 

om een CALOG-personeelslid aan te wijzen voor het mandaat van directeur-

generaal DGR;  

(2) er werd een advies verleend inzake de bevoegdheid van het CALOG-

personeel om verwerkingen in politionele databanken te doen, met in de 1e 

plaats de raadpleging van de ANG; 

(3) er werd een standpunt ingenomen rond de vraag naar de toegang van de 

SICAD’s van de federale politie (in de praktijk de Arrondissementele Informatie 

Kruispunten of AIK’s) tot de basisgegevensbank ISLP van de lokale politie. 

Er werden op die manier een 10-tal adviezen afgeleverd, hetzij op vraag van de 

politiediensten, hetzij van een burger of een andere overheid. 
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IV. DE BELEIDSMATIGE ACTIVITEITEN VAN HET 

COC 

4.1. Nationale overlegfora 

65. Het COC neemt deel aan tal van nationale overlegfora, meetings, vergaderingen, 

enz. hetzij éénmalig, hetzij op structurele basis. Het gaat dan om informeel dan wel 

formeel overleg met bv. politieministers en hun kabinetten, de betrokken 

administraties, andere bestuurlijke of gerechtelijke overheden, enz. omtrent 

voorgenomen initiatieven, om 

beleids- en 

operationele 

afspraken met andere 

dataprotectie 

autoriteiten of 

toezichthouders, om 

overleg met de 

korpsen, hun 

korpschefs of DPO, enz. 

In concreto werd 

bijvoorbeeld overlegd met: 

(1) de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG): het COC neemt 

op vraag van de VVSG deel aan de werkgroep ‘Gegevensuitwisseling politie-

lokale besturen’;  

(2) de Dienst Vreemdelingenzaken, in verband met de behandeling van de zgn. 

‘Art. 24 SIS II Verordening’ verzoeken (de zgn. entry bans); 

(3) met de federale politie, zowel met de commissaris-generaal als met een 

aantal van zijn diensten, waaronder DRI63en CG/ISPO64; 

                                                           
63 DRI is de ‘directie van de politionele informatie en de ICT-middelen’ en behoort tot de ‘algemene directie van 
het middelenbeheer en de informatie’ (DGR). 
64 Dit is de afkorting voor ‘Commissariaat-generaal/Information Security & Privacy Office’. 
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(4) met de GBA, het Comité I en/of P i.v.m. diverse gemeenschappelijke 

aangelegenheden; 

(5) met de Ligue des Droits Humains, op haar vraag, nopens de organisatie en 

het beleid van het COC; 

(6) met UNIA, op haar vraag, nopens de organisatie en het beleid van het COC; 

(7) er was een opstart vergadering met het nieuwe ‘Comité Informatie en ICT’ 

(cf. art. 8sexies WGP); 

(8) enz. 
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4.2. Internationale overlegfora 

66. Het COC vertegenwoordigt België op enkele internationale overlegfora als 

bevoegde dataprotectie autoriteit. Het gaat  bijvoorbeeld om de Europol Cooperation 

Board, om de SIS II Supervision Coordination Group en om de zgn.  BTLE (Borders, 

Transport and Law Enfocrcement), een subwerkgroep van de European Data 

Protection Board (het zgn. ‘Europees Comité voor gegevensbescherming’, dat de 27 

dataprotectie autoriteiten van de lidstaten en de EDPS65 samenbrengt). Op al deze 

fora treedt het COC alleen of gezamenlijk met de GBA op, naar gelang van de te 

behandelen materie. Een gedegen follow-up van de in deze gremia behandelde 

thema’s vraagt heel wat capaciteit. Het COC tracht in de mate van het mogelijke 

daaraan actief mee te werken.  

Het COC probeert er inderdaad tijd in te investeren omdat er heel wat belangrijke 

internationale thema’s worden behandeld, die soms een nationale weerslag en belang 

kunnen hebben, zoals het EU-US privacy shield, de problematiek van de dataretentie, 

het bekomen van e-evidence over de grenzen heen, enz. 

In 2019 werden 10 meetings bijgewoond, waaraan de nodige voorbereiding 

voorafgaat met nadien een courante en niet aflatende opvolging (goedkeuring 

verslagen, bijdragen aan gemeenschappelijke standpunten, uitwisseling van 

argumenten, enz.). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
65 European Data Protection Supervisor, de EU-DPA, https://edps.europa.eu. 

https://edps.europa.eu/
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4.3. Externe communicatie en deelname aan 

evenementen 

4.3.1. Perscontacten 

67. In 2019 is het COC begonnen 

met op reactieve wijze 

perscontacten te onderhouden 

of te hebben. Een lid-raadsheer 

werd belast met de functie van 

perswoordvoerder zowel langs 

Nederlandstalige als 

Franstalige zijde. Het aanstellen 

van een perswoordvoerder is 

niet enkel een logische component 

van elke moderne organisatie met een maatschappelijk-sociale rol, het is ook de 

uitvoering van de voorlichtingsplicht voorzien in artikel 240, 1° WGB dat het COC de 

verplichting oplegt “het brede publiek beter bekend (te maken) met en meer inzicht 

te verschaffen in de risico’s, de regels, de waarborgen en de rechten in verband met 

de verwerking van persoonsgegevens …” 

Artikelen rond de stopzetting van de facial recognition cameratoepassing op de 

luchthaven Brussel-Nationaal (Vb. ‘De Standaard’,66 ‘Het Laatste Nieuws’,67 enz.), de 

controle van het COC op de bijzondere gegevensbanken (Vb. L’Avenir’68) of de 

problematiek van de onrechtmatige consultaties door politieambtenaren (Vb. 

L’Avenir69) zijn slechts enkele van voorbeelden van de perscommunicaties van het 

COC. Het COC stelt overigens vast dat het meer en meer bij de pers ge(be)kend wordt 

en dat het steeds meer oproepen van journalisten ontvangt. Het valt te verwachten 

dat deze trend in 2020 alleen maar zal toenemen.  

                                                           
66 Zie https://www.standaard.be/cnt/dmf20190920_04618911. 
67 Zie https://www.hln.be/nieuws/binnenland/federale-politie-moet-gezichtsherkenning-op-zaventem-stopzetten-
project-is-in-strijd-met-wet~aeaa5daa. 
68 Zie https://www.lavenir.net/cnt/dmf20180918_01228062/le-gardien-des-800-banques-de-donnees.  
69 Zie https://www.lavenir.net/cnt/dmf20181128_01263466/ces-policiers-qui-vous-epient-illegalement. 

https://www.hln.be/nieuws/binnenland/federale-politie-moet-gezichtsherkenning-op-zaventem-stopzetten-project-is-in-strijd-met-wet~aeaa5daa
https://www.hln.be/nieuws/binnenland/federale-politie-moet-gezichtsherkenning-op-zaventem-stopzetten-project-is-in-strijd-met-wet~aeaa5daa
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20180918_01228062/le-gardien-des-800-banques-de-donnees
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20181128_01263466/ces-policiers-qui-vous-epient-illegalement
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Ook dat aspect is een niet te verwaarlozen werkbelasting voor het betrokken lid nu de 

pers quasi 7/7-24/24 actief is. Een voltijdse of zelfs deeltijdse aparte 

perswoordvoerder is voor het COC thans hoe dan ook geen realistische optie. De 

bedoeling is vanaf 2020 ook, in de mate van het mogelijke, proactief te handelen en 

bv. persberichten rond belangwekkende of actuele thema’s te verspreiden. 

 

4.3.2. Deelname aan studiedagen en opleidingen 

68. De leden en personeelsleden van het COC worden in de eerste plaats reactief 

gevraagd voor allerhande opleidingen, studiedagen of colloquia die door derden 

worden georganiseerd. Het COC tracht daaraan zo veel als mogelijk tegemoet te 

komen om diverse redenen. Het laat toe de voelhorens op het terrein uit te steken, te 

weten wat er leeft, de vragen en problemen te begrijpen en vooral ook de visie en 

standpunten van het COC zo breed mogelijk te verspreiden opdat de gecontroleerde 

instanties, en in de eerste plaats de GPI, meer en meer compliant zouden zijn en 

opereren. De awareness opdracht van het COC vraagt nu eenmaal dat men zo veel 

als mogelijk en realistisch is ook de boer opgaat. Daarnaast heeft het COC ook op 

grond van artikel 240, 2° de verplichting om “verwerkingsverantwoordelijken en 

verwerkers beter bekend te maken met hun wettelijke verplichtingen in verband met 

de verwerking van persoonsgegevens.” 

Enkele voorbeelden illustreren één en ander. Zo verleende het COC zijn medewerking 

aan de volgende opleidingen: 

(1) ANPA (Nationale Politieschool), opleiding van de aspirant commissarissen van 

politie (sessies Nederlandstaligen en sessies Franstaligen); 

(2) Bijzondere opleiding voor alle DPO van de GPI georganiseerd door de dienst 

CG/ISPO van de federale politie (sessie Nederlandstaligen en sessie 

Franstaligen; 

(3) Interne opleiding voor het personeel van de Gegevensbeschermingsautoriteit 

(sessie over de toepassing van titel II WGB); 

(4) Informatie veiligheidsoverleg georganiseerd door de PZ Kouter, met de 

volgende West-Vlaamse politiezones: PZ Oostende, PZ Brugge, PZ Spoorkin, 

PZ Kouter, PZ De Haan/Bredene en PZ Middelkerke;   
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(5) Verstrekken van een opleiding aan alle personeelsleden van de PZ Condroz-

Famenne (2 dagen); 

(6) Ontmoeting/interview op vraag met kandidaat hoofdcommissarissen in het 

kader van de proeven tot het behalen van het directiebrevet (thema: multi -

agency samenwerkingsverbanden, zoals ARIEC, Family Justice Centers, 

Maritiem Informatiekruispunt, enz.); 

(7) Presentatie op het zgn. ‘GDPR-salon’; 

(8) Enz. 
 

69. Daarnaast stuur het DIRCOM zijn leden en personeelsleden ook zelf naar relevante 

opleidingen. De door het COC te behandelen materie is complex, heeft nationale en 

internationale componenten, de regelgeving bevat heel wat ‘grijze zones’ en evolueert 

snel (alleen al door de razendsnelle evolutie van het ICT-gebeuren). ‘Mee blijven’ is 

dus de boodschap en meteen ook de uitdaging. Enkele voorbeelden: 

(1) Opleiding bij de federale politie/DRI omtrent de ICT infrastructuur van de 

GPI; 

(2) Deelname infosessie ‘Bescherming van persoonsgegevens met geavanceerde 

cryptografie’, SMALS; 

(3) Lezing Prof. B. Preneel (KU Leuven) i.v.m. cryptografie zetel 

Gegevensbeschermingsautoriteit; 

(4) Opleiding onderhoud en webmaster voor de nieuwe website van het COC; 

(5) Deelname juristen van het COC in 2019 aan de zgn. Case Handling 

Workshops, georganiseerd door de EDPS. Deze hebben als doelstelling 

ervaringen en goede praktijken uit te wisselen tussen de nationale dataprotectie 

autoriteiten onderling en de EU dataprotectie autoriteit op het vlak van 

inspecties, audits, controles en visitaties; 

(6) Verschillende opleidingen georganiseerd door ERA (Europäische 

Rechtsakademie, Trier) met als thema’s onder meer Europol, Freedom & 

Security, Privacy & Dataprotection ECtHr and CJEU case-law, e.a.; 

(7) Themis opleiding capita selecta straf - en strafproces recht KU Leuven; 
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(8) Opleiding blockchain Instituut Gerechtelijke Opleiding; 

(9) European Society of Criminology congres, Universiteit Gent; 

(10) Voorstelling papers in het kader van het behalen van het directiebrevet 

hoofdcommissaris rond diverse politionele thema’s; 

(11) Studiedagen en colloquia georganiseerd door het Centre for Policing and 

Security; 

(12) Enz. 

 

4.3.3. Website 

70. De opstart van een website heeft wat voeten in de aarde gebracht nu het COC op 

zich over weinig tot geen eigen expertise beschikt. De leden en personeelsleden 

hebben dus zelf in grote mate het werk gedaan met beperkte ondersteuning van een 

externe dienstverstrekker. De 2e helft van 2019 werd hieraan besteed om uiteindelijk 

eind 2019 online te gaan. De site is bereikbaar op het URL-adres 

www.controleorgaan.be of www.organedecontrole.be waarbij de rol van webmaster 

wordt opgenomen door de (enige) directiesecretaresse die hiervoor regelmatig 

opleidingen volgt. 

 

4.3.4. Bevragingen van het COC door externen 

71. Regelmatig wordt het COC bevraagd door externen. Voorbeelden zijn de vragen 

van studenten om stage te kunnen lopen bij het COC, interviews in het kader van 

bachelor – of masterproeven of papers, interview in het kader van onderzoeken door 

de Europese Commissie (vb. betreffende de implementatie van de zgn. API richtlijn).  

Het kan ook gaan om politieambtenaren in het kader van beleidscycli of brevetten 

allerhande of andere geïnteresseerde actoren. Een ander voorbeeld zijn buitenlandse 

bezoeken. Zo ontving het COC een delegatie uit Japan, met name een Japanse 

procureur en de eerste secretaris van de Japanse Missie bij de EU teneinde meer uitleg 

te geven bij de rol van een politionele dataprotectie autoriteit. 

 

http://www.controleorgaan.be/
http://www.organedecontrole.be/
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V.  PARTNERSCHAPPEN EN GEDEELDE 

BEVOEGDHEDEN  

72. De federale wetgever heeft in de WOG en in de WGB voorzien in 4 federale 

dataprotectie autoriteiten met elke hun eigen bevoegdheden: de 

Gegevensbeschermingsautoriteit, het Controleorgaan op de politionele informatie, het 

Vast Comité I en het Vast Comité P.   

Artikel 54/1 WOG voorziet verder in zijn 1e § dat zij nauw samen moeten werken, 

onder meer voor wat betreft de verwerking van klachten, adviezen en aanbevelingen 

die raken aan de bevoegdheden van 2 of meerdere toezichthoudende autoriteiten. De 

gezamenlijke behandeling van klachten, adviezen en aanbevelingen gebeurt in 

beginsel aan de hand van het 1 loket principe dat moet worden waargenomen door 

de GBA. In de tweede paragraaf wordt vervolgens gesteld dat, “teneinde de in 

paragraaf 1 beoogde samenwerking te verwezenlijken sluiten de toezichthoudende 

autoriteiten een samenwerkingsprotocol af .” 

De GBA, het COC en de beide Vaste Comités wensen uitvoering te geven aan 

voormelde 2e paragraaf door het opstellen van een samenwerkingsprotocol.  

Een basistekst werd door het COC en de GBA eind 2019 opgemaakt en de 

besprekingen gaan verder in 2020. 

 

73. Daarnaast heeft het COC bijvoorbeeld met het Comité P een punctuele 

samenwerking gehad in het dossier rond de ‘screening van festivalgangers’ waar het 

COC een bijdrage heeft geleverd aan voormeld onderzoek van het Comité P. De 

realiteit gebiedt wel te erkennen dat het COC niet de capaciteit heeft dit veel te doen 

vermits het wordt geconsumeerd door zijn eigen taken. 
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Wat de klachten betreft werd afgesproken dat, behoudens indien manifest blijkt dat 

de het COC of het Comité P uitsluitend bevoegd is, elk instelling de eigen bij hem 

binnenkomende klachten behandelt (zie hoger). Het Comité P maakt wel nog steeds 

de klachten tegen politieambtenaren met betrekking tot een onrechtmatige consultatie 

of verwerking in politionele databanken tot beschikking naar het COC over. 

 

74. Met het Vast Comité I zijn er de jaarlijkse gezamenlijke controles op de 

gemeenschappelijke gegevensbanken terrorisme en extremisme enerzijds en zal er 

mogelijks ook samengewerkt worden in het kader van de toezichthoudende 

dataprotectie functie op de BELPIU. In 2019 werden daartoe de eerste gezamenlijke 

contacten gelegd met onder meer een eerste gezamenlijk kennismakingsbezoek en 

een beperkte visitatie aan de passagiersinformatie-eenheid. 

 

75. Ook met andere organen en/of instellingen tracht het COC samen te werken indien 

daaruit een win-win situatie voor de deelnemende partners ontstaat. Zo werden door 

het COC met de Dienst Vreemdelingenzaken in 2019 afspraken gemaakt rond de 

behandeling van de zgn. verzoeken art. 24 SIS II Verordening (entry ban dossiers) die 

voor de overgrote meerderheid van Albanese onderdanen komen. Zo werd opgemerkt 

dat dergelijke verzoeken veelvuldig gelijktijdig aan onzer beider instellingen (en zelfs 

andere DPA van de EU lidstaten) werden gericht zodat een dubbel onderzoek 

gebeurde. Om één en ander te stroomlijnen werden hier concrete werkafspraken rond 

gemaakt. 
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VI. BESLUIT EN TOEKOMSTPERSPECTIVITEITEN 

76. Een eerste besluit is dat het COC, met zijn doorstart op 5 september 2018, in 

de praktijk een volledig nieuw begin heeft gemaakt en er als kleine organisatie in 

geslaagd is op zeer korte tijd zich te settelen in het dataprotectie – en politielandschap. 

Het heeft, zeker in den beginne, door een gebrek aan capaciteit een aantal aspecten 

braak moeten laten liggen maar is geleidelijk aan erin geslaagd op heel wat van zijn 

terreinen actief te zijn. Opvallend is ook dat het luik dataprotectie actueel zeker meer 

dan 75% van de activiteiten omvat. 

 

77. Een tweede besluit is dat het COC bij de 

andere actoren, zowel burgers/betrokkenen als 

verwerkingsverantwoordelijken reeds een groot 

vertrouwen geniet. Dat bewijst het aantal en de 

soort dossiers zoals deze doorheen dit 

activiteitenverslag werden geduid. Dat vertrouwen is 

ook aanwezig bij politieoverheden – en 

politiediensten, getuige de tientallen verzoeken tot 

advies die aan het COC gericht worden. Die gaan 

vaak, maar zeker niet uitsluitend, over dataprotectie 

issues. 

Een derde besluit is dat het COC niet aarzelt om zijn corrigerende bevoegdheden – 

en dus dwangbevoegdheden – uit te oefenen en op die manier probeert te verhelpen 

aan het klassieke manco in de materie van het privacy- en 

gegevensbeschermingsrecht, met name het gebrek aan echte law enforcement of 

handhaving. Het COC tracht daaraan in haar materie te verhelpen en daar waar nodig, 

op proportionele wijze haar dwangbevoegdheden uit te oefenen (die voor alle 

duidelijkheid, actueel niet toelaten een administratieve geldboete op te leggen).  

Proportioneel, omdat het COC evident de politiewerking niet onmogelijk wil maken 

door blind of ongenuanceerd met corrigerende bevoegdheden uit te pakken. Het is op 

dat vlak dikwijls een moeilijke evenwichtsoefening. 
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78. Wat de toekomst betreft liggen er voor het COC nog belangrijke werven in het 

verschiet. Het afsluiten van protocolakkoorden is in 2020 één van de absolute 

prioriteiten.  Voorts voorziet artikel 229 WGB in de mogelijkheid voor het COC om een 

protocolakkoord inzake de meest adequate handhaving af te sluiten en dus een soort 

van una via regeling te ontwikkelen.70 In het kader van de manke strafrechtelijke 

handhaving van deze materie is dit voor het COC een te exploreren piste. 

 

79. Ook nog meer ambtshalve en proactieve terreinonderzoeken opstarten behoort 

tot de ambities van het COC, zij het met de capaciteit die is wat ze is. De eerste 

ervaringen leren dat bv. een globale visitatie van een lokale politie, zeker van enige 

omvang, zeer capaciteit verslindend is.  Het COC kan er zo geen 10 per jaar doen, 

zoveel is duidelijk. 

 

80. Vervolgens moeten er enkele reparaties gebeuren aan de WGB die te maken 

hebben met de bevoegdheden van het COC.   

 

 

 

 

                                                           
70 “§ 1. Met betrekking tot de in de artikelen 222 en 223 bedoelde inbreuken kunnen de bevoegde toezichthoudende 

autoriteit en het College van procureurs-generaal een protocol afsluiten voor het vastleggen van de werkafspraken 

tussen de toezichthoudende autoriteit en het openbaar ministerie in dossiers die betrekking hebben op feiten 

waarvoor de wetgeving zowel in de mogelijkheid van een administratieve geldboete als in de mogelijkheid van een 

strafsanctie voorziet. De Koning legt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de nadere regels en 

het model vast van dit protocolakkoord. Dit protocol leeft alle wettelijke bepalingen na die met name betrekking 

hebben op de procedures voorzien voor de overtreders en kan niet afwijken van de rechten van de overtreders. 

Het protocol wordt in het Belgisch Staatsblad en op de internetsite van de bevoegde toezichthoudende autoriteit 

bekendgemaakt. § 2. Bij gebrek aan een protocol en voor de inbreuken bedoeld in de artikelen 222 en 223 beschikt 

de procureur des Konings over een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de dag van ontvangst van het 

origineel proces-verbaal, om aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit mee te delen dat een 

opsporingsonderzoek of een gerechtelijk onderzoek werd opgestart of vervolging werd ingesteld. Deze mededeling 

doet de mogelijkheid vervallen voor de toezichthoudende autoriteit om haar corrigerende bevoegdheden uit te 

oefenen. De bevoegde toezichthoudende autoriteit kan geen sanctie opleggen vóór het verstrijken van deze 

termijn. Bij gebrek aan een mededeling vanwege de procureur des Konings binnen twee maanden, kunnen de 
feiten enkel nog administratiefrechtelijk worden bestraft.” 
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De WGB werd in een zeer snel tempo 

door het parlement gegaan en 

vertoont enkele tekortkomingen. 

Het COC doet de volgende 

suggesties: 

(a) de bevoegde overheden: 

Op het vlak van de onder het COC ressorterende diensten zijn er nog enkele 

onvolkomenheden die zouden kunnen weggewerkt worden, met name: 

(a.1) het COC bevoegd maken voor de Douane in zijn geheel en niet meer 

opdelen tussen GBA en COC; het COC heeft recent een nieuwe 

beoordelingsbevoegdheid gekregen ten aanzien van de vorderingen van de 

Douane naar de BELPIU71.  Dit betekent dat het COC sowieso expertise in 

dat domein (vermits het bovendien gaat om de fiscale bevoegdheden van 

de Douane) moet ontwikkelen. Het zou meer coherent zijn ook voor de 

Douane slechts 1 DPA te voorzien;    

(a.2) ook over het feit dat de Cel voor Financiële Informatieverwerking 

(CFI) de GBA als DPA heeft valt ook één en ander te zeggen, vermits de 

CFI toch in belangrijke mate een repressieve functie heeft zodat het COC 

veel meer voeling heeft met deze materie dan de GBA; 

(a.3) het COC als bevoegde DPA aanduiden voor de dienst enquêtes van 

het Comité P, zoals in de 1e versies van de WGB ook de bedoeling was; er 

is geen enkele rationele verklaring om voormelde dienst, die in wezen een 

(zij het specifieke) politiedienst is te onttrekken aan het COC, dat naast de 

geïntegreerde politie ook de AIG als DPA onder zich heeft.  Op die manier 

hebben alle (bijzondere) politiediensten dezelfde DPA.  Zo dient de GBA 

zich te buigen over een verzoek tot toegang ten aanzien van de 

verwerkingen door de dienst enquêtes P, daar waar de GBA zich 

begrijpelijkerwijze graag volledig wil terugtrekken uit de ‘politiematerie’.   

                                                           
71 Cf.  hoger, randnummer 10, voetnoot 27. 
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(b) De corrigerende en andere bevoegdheden: Er dienen enkele 

verduidelijkingen te komen aan de bevoegdheden van het COC zelf die te maken 

hebben met haar corrigerende bevoegdheden, haar bevoegdheid om op te 

treden ten aanzien van individuele politieambtenaren, haar bevoegdheid ten 

aanzien van de politiescholen, de mogelijkheid om ook, na consultatie met de 

bevoegde magistraat, bij lopende vooronderzoeken corrigerend op te treden, de 

onbetwistbare rechtstreeks toegang voor het COC tot alle databanken waartoe 

de geïntegreerde politie toegang (en de andere onder het COC vallende 

entiteiten) heeft, de mogelijkheden die het COC heeft om al dan niet bijkomende 

informatie aan de betrokkene te geven bij een verzoek tot onrechtstreekse 

toegang (dus meer dan de actuele mededeling dat het COC “de nodige 

verificaties” heeft gedaan), het systeem van onrechtstreekse toegang niet op te 

leggen aan een betrokkene voor wat uitoefening van zijn rechten betreft op 

camerabeelden (vermits in de praktijk voor het COC onwerkbaar), de vraag tegen 

welke beslissingen van het COC een rechtsmiddel kan aangewend worden, enz. 

(c) De bestuurlijke dwangsom: Een ander aandachtspunt is te kunnen 

beschikken over een vorm van drukkingsmiddel dat bv. de bestuurlijke 

dwangsom zou kunnen zijn. Het COC is niet meteen vragende partij om 

administratieve boetes te kunnen opleggen, maar houdt wat dat betreft toch nog 

een slag om de arm. Indien een politiedienst niet wil ingaan op een corrigerende 

maatregel (al dan niet daarin gesteund of zelfs gestuurd door haar 

politieoverheden) kan het COC in wezen actueel enkel de zaak overmaken aan 

het parket. Dan is toch het maar de vraag of dat parket, dat dagelijks met die 

politiedienst moet samenwerken, geneigd zal zijn druk uit te oefenen, laat staan 

een strafvervolging in te stellen tegen diezelfde politie.  
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Het COC is hierover eerder sceptisch. Vermits de uitsluiting van de 

administratieve geldboete voor publieke overheden (cf. art.  221 §2 WGB) het 

voorwerp uitmaakt van een vernietigingsberoep bij het Grondwettelijk Hof72 

moet worden afgewacht of het Hof niet meteen het antwoord en de oplossing 

zal aanreiken. 

(d) De rechtstreekse toegang tot de politionele databanken: Een grote 

bekommernis is en blijft de rechtstreekse toegang van het COC en zijn 

(personeels)leden tot alle politionele databanken. Op dit ogenblik heeft het COC 

via PORTAL toegang tot de ANG en enkele andere databanken, raadpleegbaar 

via de zgn. ‘KIK-applicatie’.73  Daarnaast zijn er evenwel nog een reeks 

databanken die het COC niet rechtstreeks kan raadplegen en die essentieel zijn 

(met in de eerste plaats de basisgegevensbanken).  Het overleg met de GPI 

verloopt op dat vlak moeizaam. Zo gaat zij er vooralsnog van uit dat er telkens 

een specifieke wettelijk of reglementaire basis moet zijn voor het COC om die 

toegang te bekomen. Daar is het COC het niet mee eens en dat bemoeilijkt in 

zeer aanzienlijke mate haar controleopdracht. Het COC huldigt de heldere stelling 

dat zij toegang en ook rechtstreekse toegang moet hebben tot al die 

gegevensbanken waartoe de politie toegang heeft, wat voor een controleorgaan 

op de politie vrij evident is of zou moeten zijn.  De wettelijke basis voor die vraag 

ligt bovendien reeds vervat in artikel 244 §1 WGB: “het Controleorgaan, zijn 

leden en de leden van de dienst Onderzoeken hebben een onbeperkt recht op 

toegang tot alle informatie en gegevens verwerkt door de diensten voorzien in 

artikel 26, 7° a … en in het bijzonder …” (eigen onderlijning).  Deze bepaling is 

zeer ruim en behelst ook die databanken waarvoor de politie niet de 

verwerkingsverantwoordelijke (of aangestelde van de 

verwerkingsverantwoordelijke) is.  

 

                                                           
72 Beroep tot vernietiging van artikel 221, § 2, van de wet van 30 juli 2018 “betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens”, ingesteld door de vzw ‘Verbond 
van Belgische Ondernemingen’, rolnummer 7135 (FR), B.S. 9 april 2019. 
73 KIK is een soort van zoekportaal waardoor tegelijk verschillende politionele databanken kunnen bevraagd 
worden. 



 

 
 

78 ACTIVITEITEN VERSLAG – VAN DE JAREN 2016 TOT EN MET 2019 

Het raadplegen van een ‘externe databank’ door de politie is immers ook een 

‘verwerking’. Gezien de bewoordingen van artikel 244 §1 WGB lijkt het juridisch 

duidelijk dat het COC daar niet alleen toegang, maar, voor zover technisch 

mogelijk uiteraard, ook rechtstreekse toegang moet toe hebben. Bijkomend 

moet verwezen worden naar de relevante bepalingen van zowel de AVG als de 

LED die voorzien dat aan de toezichthoudende autoriteit ‘effectieve 

bevoegdheden’ moeten verleend worden (eigen onderlijning).  Er kan verwezen 

worden naar art. 47.1 RL:  “Elke lidstaat voorziet erin bij wet dat elke 

toezichthoudende autoriteit effectieve onderzoeksbevoegdheden heeft. Die 

bevoegdheden omvatten ten minste de bevoegdheid om van de 

verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker toegang te verkrijgen tot alle 

persoonsgegevens die worden verwerkt en tot alle informatie die noodzakelijk is 

voor de uitvoering van haar taken” (eigen onderlijning).  Het COC wil aan elke 

discussie hieromtrent een einde maken door een uitdrukkelijk wettelijke bepaling 

te voorzien.   

(e) De rechtsmiddelen tegen de beslissingen van het COC: Een hele 

uitdaging is de evolutie op het vlak van de mogelijke beroepen bij de rechtelijke 

macht tegen zijn beslissingen. Zolang zich dat beperkt tot enkele gevallen per 

jaar is dat geen majeur probleem; indien het meer wordt zal onvermijdelijk 

versterking moeten volgen. Het COC zal en kan zich ook nooit ‘inhouden’ om 

corrigerend op te treden of meer in het algemeen, doortastend te beslissen, uit 

vrees voor rechtszaken.  Voor wat de dossiers onrechtstreekse toegang betreft 

zou moeten verduidelijkt worden dat een beroep bij de rechter nooit kan gericht 

zijn tegen de beslissing van het COC zelf of tegen het COC als instelling, maar 

enkel kan gericht zijn tegen de verwerkingsverantwoordelijke (cf. hoger).  

 

81. Tot besluit kan gesteld worden dat privacy en gegevensbescherming bij de politie 

alleszins een nieuwe en belangrijke dimensie heeft gekregen sedert mei 2018. Voor 

de GPI is dit domein en deze dimensie dan ook nieuw en dus is een zekere 

gedoogperiode en aanpassingsperiode aanvaardbaar. Het COC wil daarbij alle actoren 

bijstaan, ondersteunen en adviseren.  
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Slechts als ultimum remedium zal corrigerend en dwangmatig opgetreden worden, 

maar, het zal en kan niet aarzelen dat ook effectief te doen, wanneer dat noodzakelijk 

blijkt. Het COC zal echter steeds waar en voor zover mogelijk een bemiddelende en 

oplossingsgerichte aanpak favoriseren. 

De parlementaire onderzoekscommissie ‘aanslagen’,74 die voor zijn werkzaamheden 

een beroep heeft gedaan op de diensten van het COC, verleende onder meer de 

volgende aanbeveling inzake ‘wet – en regelgeving’: “Het COC moet voorts kunnen 

toezien op de globale veiligheid van de informatiehuishouding en niet enkel op 

onderdelen ervan” en heeft daarmee gewezen op het belang van de activiteiten van 

het COC. Het COC zal ook in het werkingsjaar 2020 deze opdracht op zo efficiënt 

mogelijke wijze blijven vervullen en daarnaast verder uitdiepen. 

 

Activiteitenverslag 2016 tot en met 2019, goedgekeurd door het Controleorgaan op 

de politionele informatie op 25 mei 2020. 

 

 

 

Koen Gorissen   Frank Schuermans   Philippe Arnould 

  Lid-raadsheer        Lid-raadsheer          Voorzitter 

 

 

 

 

 

                                                           
74 Parlementaire commissie belast met belast met het onderzoek naar de omstandigheden die hebben geleid tot 
de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 in de luchthaven Brussel-Nationaal en in het metrostation Maalbeek 
te Brussel, met inbegrip van de evolutie en de aanpak van de strijd tegen het radicalisme en de terroristische 
dreiging, Parl.St., Kamer, 2016-2017, DOD 54, n° 1752/008, p. 252. 
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BIJLAGE: HET CONTROLEORGAAN IN CIJFERS75 

SOORT DOSSIER JAAR AANTAL 

Verzoeken Onrechtstreekse toegang 2019 392 

Verzoeken informatie & advies dataprotectie 2019 81 

Verzoeken informatie & advies politionele 

informatiehuishouding 

2019 1 

Adviezen wet – en regelgeving 2019 22 

Klachten onrechtmatige consultaties of verwerkingen 2019 30 

Adviezen camera 2019 32 

Controleonderzoek camera 2019 2 

Omvangrijke visitaties politiezones/entiteiten FP 2019 2 

SIS II Controleonderzoek 2019 1 

BELPIU Controleonderzoek 2019 1 

GGB Terrorisme Controleonderzoek 2019 1 

TOTAAL 2019 565 

 

 

                                                           
75 Het spreekt voor zich dat de capaciteit – en tijdsinvestering in een omvangrijke visitatie of een controleonderzoek 
niet te vergelijken valt met een adviesdossier.  Sowieso zijn de diverse soorten onderzoeken en adviezen zeer 
moeilijk tot niet vergelijkbaar vanuit werklastmetingsoogpunt. 
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