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                                                                              Sint-Niklaas, 4 juli 2022 

 

 

 

Betreft: WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 3 december 2017 tot oprichting van 
de Gegevensbeschermingsautoriteit 

 

Geachte leden van de Commissie Justitie en Comptabiliteit, 

 

Beltug is de vereniging van ICT directies en hun collega’s die nauw betrokken zijn bij de 
digitalisering binnen bedrijven en andere organisaties, zoals ziekenhuizen en 
overheidsinstellingen. Privacy staat bij al onze leden heel hoog op de agenda. 

Al van bij de invoering van de GDPR is Beltug vragende partij voor een sterke en 
pragmatische GBA. 

Beltug is dan ook heel tevreden met de publicatie van het Wetsontwerp van 29 juni. 

Het wetsontwerp is rond drie assen opgesteld: 

 een versterking van de werking van de GBA; 

 een versterking van de onafhankelijkheid van de GBA 

 een versterking van de pragmatische aanpak en de sectorale deskundigheid. 

Dit zijn exact de 3 assen die voor alle organisaties die privacy ter harte nemen belangrijk 
zijn.  

Noch onze ondernemingen, noch de burgers hebben belang bij stilstand, onduidelijkheid of  
een spanningsveld tussen de vele mogelijke interpretaties van de GDPR en bijhorende 
nationale en internationale richtlijnen enerzijds, en de concrete implementatie anderzijds. 
Burgers moeten worden beschermd en de industrie heeft rechtszekerheid nodig. 

Het is niet meer dan logisch dat de GBA met belangenorganisaties en bedrijven in discussie 
kan gaan om op basis van hun vragen en moeilijkheden haalbare richtsnoeren op te maken. 
Er is echt nood aan concrete aanbevelingen, of duidelijkheid over de zienswijze van de GBA.  

De voordelen spreken voor zich. Deze aanpak zou leiden tot belangrijke schaalvoordelen en 
grotere zekerheid, omdat niet elk bedrijf afzonderlijk de teksten moet interpreteren en een 
oplossing moet zoeken voor gelijkaardige verplichtingen.  

http://www.beltug.be/
mailto:info@beltug.be


 

 

 

 

Beltug vzw/asbl - Bedrijvencentrum Waasland, Industriepark-West 75  |  B - 9100 Sint-Niklaas |  +32 3 780 17 30 

BE 0443-557-046 | RPR Gent, afdeling Dendermonde - www.beltug.be  |  info@beltug.be - 2 

Men zou de huidige onduidelijkheid rond het gebruik van cookies of online trackers kunnen 
overstijgen, en de privacy bij het invoeren van nieuwe technologie zoals biometrie kunnen 
verhelderen.  

Zo staat het ook te lezen staat in de impactanalyse van het wetsontwerp: 

“Een autonome, onafhankelijke en efficiënte GBA speelt een belangrijke rol in de keten 
van de economische ontwikkeling. Alle ondernemingen verwerken persoonsgegevens, 
heel wat ondernemingen sturen ook persoonsgevevens door binnen of buiten Europa. De 
privacywetgeving voorziet daarvoor specifieke regels en een rol voor de GBA. 
Ondernemingen moeten kunnen steunen op een efficiënte, proactieve en begeleidende 
GBA opdat ze op een rechtszekere manier persoonsgegevens kunnen verwerken.” 

 

De GBA kan een bondgenoot zijn van de bedrijven en overheidsinstellingen voor 
technologische innovatie, met het nodige respect voor de privacy van de burgers. Er is een 
belangrijke rol weggelegd, die veel verder gaat dan het uitschrijven van boetes en het geven 
van adviezen op de wetgeving. 

Op deze manier zou de GBA de zoektoch naar het toepassen van privacy in het dagdagelijiks 
functioneren van uiteenlopende organisaties ondersteunen. Door op een aantal prangende 
vragen bij de digitalisering van onze maatschappij een concreet antwoord te geven, wordt 
de GBA een kracht in het economisch en maatschappelijk weefsel. 

De aanhoudende onzekerheid rond de GBA maakt het moeilijk werken, naar verluidt voor de 
mensen binnen de GBA, maar ook voor de privacy-experten bij bedrijven en instellingen. De 
destijds door het nieuwe directiecomité aangekondigde openheid tot gesprek kwam  - 
ondanks enkele nuttige initiatieven of projecten -  onvoldoende tot stand. 

Wij hopen dat aan de huidige stilstand snel een einde komt en dat de beslissingen rond de 
GBA niet “over de zomer” worden getild. Daarnaast pleiten we voor extra middelen voor de 
GBA, zodat de Autoriteit de rol die hier boven werd geschetst, kan opnemen. 

Vanzelfsprekend zijn wij graag te uwer beschikking om ons standpunt toe te lichten, of  
concrete voorbeelden aan te dragen, 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

 

Danielle Jacobs 

CEO Beltug 
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