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CONTROLEORGAAN OP DE POLITIONELE INFORMATIE 

 

 

 

Uw referentie Onze referentie Bijlage(n)  Datum  

 DA210019  07/09/2021 

 

Betreft: Advies betreffende een ontwerp van Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 

555/10, §2, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de toegang tot de 

gegevens opgenomen in het nationaal register voor gerechtsdeskundigen en voor beëdigd 

vertalers, tolken en vertalers-tolken   

 

Het Controleorgaan op de politionele informatie (hierna afgekort ‘COC’ of ‘Controleorgaan’). 

Gelet op de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking 

tot de verwerking van persoonsgegevens (BS, 5 september 2018, hierna afgekort als ‘WGB’) 

inzonderheid het artikel 59 §1, 2e lid, artikel 71 en Titel VII, inzonderheid artikel 236. 

Gelet op de wet van 3 december 2017 tot oprichting van een Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna 

afgekort ‘WOG’). 

Gelet op de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt (hierna ‘WPA’). 

Gelet op de Law Enforcement Directive 2016/680 van 27 april 2016 (hierna LED). 

Gelet op de wet van 25 december 2016 betreffende de verwerking van passagiersgegevens. 

Gelet op het verzoek van de Vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee van 05/07/2020 

aan de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) om advies uit te brengen over het ontwerp van 

koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 555/10, §2, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek 

betreffende de toegang tot de gegevens opgenomen in het nationaal register voor 

gerechtsdeskundigen en voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken (hierna ‘ontwerp van KB’).  

 

Gelet op de overmaking op 12/07/2021 door de GBA van voormeld verzoek aan het Controleorgaan 

in het kader van het zgn. ‘het één loket principe’ (cf. art 54/1 §1 WOG). 

 

Gelet op het verslag van de heer Frank Schuermans, lid-raadsheer in het Controleorgaan. 

Brengt op 7 september 2021 het volgend advies uit. 
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I. Voorafgaande opmerking nopens de bevoegdheid van het Controleorgaan 

 

1.  In het licht van, respectievelijk, de toepassing en omzetting van de Verordening 2016/6791 en de 

Richtlijn 2016/6802 heeft de wetgever de taken en opdrachten van het Controleorgaan grondig 

gewijzigd. Artikel 4 § 2, vierde lid van de WOG bepaalt dat de competenties, taken en bevoegdheden 

als toezichthoudende autoriteit voorzien door de Verordening 2016/679 voor de politiediensten in de 

zin van artikel 2, 2°, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politie, 

gestructureerd op twee niveaus, worden uitgeoefend door het Controleorgaan. 

 

2. Het Controleorgaan moet geraadpleegd worden bij de voorbereiding van wetgeving of een 

regelgevende maatregel die verband houdt met de verwerking van persoonsgegevens door de 

politiediensten van de geïntegreerde politie (zie artikel 59 §1, 2e lid en 236 §2 WGB, artikel 36.4 van 

de AVG en artikel 28.2 van de Richtlijn politie-justitie of LED).  Daarbij heeft het Controleorgaan de 

opdracht om te onderzoeken of de voorgenomen verwerkingsactiviteit door de politiediensten in 

overeenstemming is met de bepalingen van Titel 1 (voor de niet-operationele verwerkingen)3 en Titel 

2 (voor de operationele verwerkingen) van de WGB4. Wat betreft derhalve in het bijzonder de 

verwerkingsactiviteiten in het kader van de opdrachten van bestuurlijke en/of gerechtelijke politie 

brengt het Controleorgaan advies uit, hetzij uit eigen beweging, hetzij op verzoek van de Regering of 

van de Kamer van volksvertegenwoordigers, van een bestuurlijke of gerechtelijke overheid of van een 

politiedienst, inzake iedere aangelegenheid die betrekking heeft op het politionele informatiebeheer 

zoals geregeld in Afdeling 12 van Hoofdstuk 4 van de wet op het politieambt5. 

 

3.  Het Controleorgaan is, ten aanzien van de politiediensten, de Algemene Inspectie van de federale 

politie en lokale politie (afgekort ‘AIG’) zoals bedoeld in de wet van 15 mei 2007 op de Algemene 

Inspectie en de Passagiersinformatie-eenheid (hierna afgekort ‘BEL-PIU’) bedoeld in Hoofdstuk 7 van 

de wet van 25 december 2016 tevens belast met het toezicht op de toepassing van Titel 2 van de 

GBW en/of de verwerking van persoonsgegevens zoals bedoeld in de artikelen 44/1 tot 44/11/13 van 

de wet op het politieambt en/of elke andere opdracht die haar krachtens of door andere wetten wordt 

verleend.6 

 

 
1 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 of ‘AVG’). 

2 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 (hierna ‘Richtlijn politie-
justitie’ of LED). 

3 Artikel 4 §2, vierde lid WOG. 

4 Artikel 71 §1, derde lid WGB. 

5 Artikelen 59 §1, 2e lid en 236 § 2 WGB. 

6 Artikel 71 §1, derde lid juncto 236 § 3, WGB. 
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4.  Het Controleorgaan is tot slot ingevolge artikel 281, § 4, van de  algemene wet van 18 juli 1977 

“inzake douane en accijnzen”, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2019 “tot wijziging van diverse 

bepalingen met betrekking tot de verwerking van passagiersgegevens” ten aanzien van de Dienst 

Geschillen van de Algemene Administratie van Douane en Accijnzen bevoegd in het kader van de 

vorderingen gericht aan de BELPIU in fiscale materies. 

 

II. Voorwerp van de aanvraag  

 

5.  In het ingevulde GBA formulier van de adviesaanvraag worden in Deel 2, rubriek 4 en met name 

meer specifiek de vraag of “Het ontwerp betrekking (heeft) op of de verwerking(en) van 

persoonsgegevens door een of meer van de volgende autoriteiten (impliceert)”, de politiediensten 

aangevinkt; vandaar dat het ontwerp door de GBA aan het Controleorgaan werd overgemaakt in het 

kader van voormeld één loket principe.   

 

Het Controleorgaan heeft kennisgenomen van het ontwerp van KB op 12 juli 2021. Het Controleorgaan 

wijst erop dat de overheden, evenals de verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor het exclusief 

bevoegd is, strikt worden gedefinieerd door de wet en dat het zijn adviezen bijgevolg beperkt tot de 

verwerkingen die tot zijn bevoegdheid behoren, i.e. de verwerkingen m.b.t. persoonsgegevens door 

de politiediensten. 

 

III. Bespreking van de aanvraag  

 

6.  De aanvraag betreft een ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 555/10, §2, tweede 

lid van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de toegang tot de gegevens opgenomen in het nationaal 

register voor gerechtsdeskundigen en voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken. Het KB zal 

dus de toegang regelen tot de persoonsgegevens opgenomen in het nationaal register voor 

gerechtsdeskundigen en voor beëdigd vertalers, token en vertalers-tolken.   

 

7.  Artikel 555/10, §2, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek luidt als volgt: “De Koning bepaalt 

welke gegevens ter beschikking worden gesteld van het publiek via de website van de Federale 

Overheidsdienst Justitie en welke instanties toegang krijgen tot alle gegevens”. Dit tekstfragment werd 

ingevoegd door artikel 59 van de wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen inzake 

informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en 

inzake de notariële aktebank.  

 

8.  De bepaling voorziet er in dat het nationaal register voor gerechtsdeskundigen en voor beëdigd 

vertalers, tolken en vertalers-tolken kan worden geraadpleegd door bepaalde instanties en door het 

publiek op de website van de Federale Overheidsdienst Justitie, op de door de Koning bepaalde wijze.  
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IV. Analyse van de aanvraag  

 

9.  Het ontwerp van KB zou de ter beschikkingstelling van de gegevens uit het nationaal register voor 

gerechtsdeskundigen en voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-token uitwerken door een 

onderscheid te maken tussen enerzijds de overheden en instanties die toegang krijgen tot alle 

gegevens uit het register (artikel 1 van het ontwerp KB) en anderzijds het publiek dat toegang krijgt 

tot bepaalde van die gegevens (artikel 2 van het ontwerp KB).  

 

10.  Met betrekking tot de verwerkingen van persoonsgegevens door de politiediensten is artikel 1, 

§1 van het ontwerp KB van belang. Dit artikel luidt: “ §1. De volgende instanties hebben toegang tot 

de gegevens van het nationaal register voor gerechtsdeskundigen (en)7 voor beëdigd vertalers, tolken 

en vertalers-tolken, zoals vermeld in het artikel 555/10, §2, 1° tot 8° van het Gerechtelijk Wetboek:  

1°… 

2°… 

3° De politiediensten zoals bedoeld in artikel 2, 2°, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie 

van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus”.   

 

11.  De persoonsgegevens van de gerechtsdeskundigen, beëdigd vertalers, tolken en vertalers-token 

die ter beschikking zouden worden gesteld voor de politiediensten, betreffen de volgende:  

- de naam, de voornaam en het geslacht van de gerechtsdeskundige, de beëdigd vertaler, de tolk of 

de vertaler-tolk; 

- de contactgegevens die de overheden die een beroep kunnen doen op zijn diensten in staat stellen 

hem te bereiken  

- a) voor wat betreft de gerechtsdeskundige, de gekozen proceduretaal of -talen, de deskundigheid 

en de specialisatie(s) waarvoor hij is geregistreerd;  

  b) voor wat betreft de beëdigd vertaler, tolk of vertaler-tolk, de gekozen proceduretaal of -talen en 

de andere taal of talen waarvoor hij zich heeft laten registreren;  

- de gerechtelijke arrondissementen waarvoor hij beschikbaar is; 

- het identificatienummer van de gerechtsdeskundige, de beëdigd vertaler, de tolk of de vertaler-tolk; 

- de datum van de opname, van de verlenging, van de schorsing en de schrapping in het nationaal 

register;  

- het neergelegde specimen van de handtekening zoals bedoeld in artikel 555/14, §3; 

- het specimen van de officiële stempel zoals bedoeld in artikel 555/11, §1.  

 

12.  Voor wat de toegang van politiediensten tot het register voor beëdigd vertalers en tolken betreft, 

ziet het Controleorgaan hier geen problemen in. Het is immers wettelijk voorzien en in de praktijk zijn 

 
7 Het woordje “en” lijkt hier te ontbreken. 
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het meestal de politiediensten zelf die de beëdigd vertalers, tolken en vertalers-token aanstellen8. Het 

zal de politiediensten eveneens in staat stellen om makkelijker een beëdigd tolk te vinden waarop zij 

een beroep kunnen waardoor ook definitief een einde kan gesteld worden aan de (eertijdse) praktijk 

van het gebruik van maken van (oude) eigen politionele lijsten of lokale lijsten van de procureur des 

Konings.  

 

13.  Voor wat evenwel de toegang tot het register voor gerechtsdeskundigen, dat eveneens wettelijk 

wordt voorzien9, betreft, stelt het Controleorgaan zich de vraag of deze toegang wel (steeds) voldoet 

aan de eisen van finaliteit en/of proportionaliteit. De toegang tot dit register lijkt, behoudens voor 

eventueel de aanstelling van een verkeersdeskundige, eerder overmatig aangezien 

gerechtsdeskundigen in beginsel altijd worden aangesteld door het openbaar ministerie of door de 

onderzoeksrechter die het gezag en de leiding over respectievelijk het opsporingsonderzoek (art. 28bis 

§1, 3e lid Sv.) en gerechtelijk onderzoek (art. 55, 2e lid Sv.) hebben. Bovendien is er nergens in de 

aanvraag (Verslag aan de Koning) voor advies een mogelijke verklaring/verantwoording terug te 

vinden voor deze zeer algemene en ongedifferentieerde toegang. 

 

 

OM DEZE REDENEN,  

 

Het Controleorgaan op de Politionele Informatie,  

 

verzoekt de aanvrager gevolg te geven aan de hogervermelde opmerkingen. 

 

Advies goedgekeurd door het Controleorgaan op de Politionele Informatie op 7 september 2021. 

 

Voor het Controleorgaan,      

De voorzitter,        

(get.) Philippe ARNOULD 

 

 

 

  

 
8 Artikel 2, 1° juncto  artikel 3, § 1, tweede lid wet van 23 maart 2019 betreffende de gerechtskosten in strafzaken en 
gelijkgestelde kosten en tot invoeging van een artikel 648 in het Wetboek van strafvordering 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2019032318&table_name=wet  

9 Artikel 2, 1° juncto  artikel 3, § 1, tweede lid wet van 23 maart 2019 betreffende de gerechtskosten in strafzaken en 
gelijkgestelde kosten en tot invoeging van een artikel 648 in het Wetboek van strafvordering 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2019032318&table_name=wet 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2019032318&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2019032318&table_name=wet

