KORT NIEUWS
NIEUWE PRIVACYCOMMISSIE IN BELGIË
Op 7 januari 1992 heeft de eerste vergadering plaats gehad van de Belgische Commissie voor de
Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Deze Commissie vervangt de vroegere
Raadgevende Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Naast een
zekere uitbreiding van de bevoegdheden, bestaat het belangrijkste verschil met de vroegere
commissie erin dat de leden niet langer worden benoemd door de uitvoerende macht, maar
rechtstreeks worden aangesteld door de wetgevende macht om de onafhankelijkheidswaarborgen
te verhogen.
Ondanks het feit dat de nieuwe Commissie over uitgebreidere bevoegdheden beschikt dan haar
voorgangster, heeft ze, bij gebrek aan een algemene reglementering inzake privacybescherming
in België, nog verre van een alomvattende opdracht inzake de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer. Ze kan immers enkel optreden m.b.t. bepaalde gegevensverwerkingen die door een
specifieke wet zijn gereglementeerd. Het betreft het Rijksregister, de gegevensbank m.b.t. de
personeelsleden van de publieke sector, de gegevensbanken inzake verbruikerskrediet en, in
zekere zin, de gegevensbanken in de sociale zekerheidssector.
De Commissie kan vooreerst, hetzij uit eigen beweging, hetzij op verzoek van de nationale en
regionale Regeringen en Parlementen, advies uitbrengen omtrent iedere aangelegenheid die
betrekking heeft op de toepassing van de grondbeginselen van de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer m.b.t. de hogervermelde gegevensbanken.
Daarnaast behandelt ze klachten die haar in verband met de haar toegekende bevoegdheden
worden toegestuurd.
Wat betreft de sociale zekerheidssector, beschikt de Commissie echter slechts over een
evocatierecht m.b.t. de aangelegenheden die worden behandeld door het Toezichtscomité,
opgericht in het kader van de Kruispuntbank. Dit evocatierecht heeft tot doel aan de Commissie
toe te laten een marginale toetsing door te voeren op de naleving van de algemene beginselen
inzake privacybescherming door het betrokken Toezichtscomité. Klachten en adviezen m.b.t. de
gegevensbanken in de sociale zekerheidssector worden dus ten gronde door het Toezichtscomité,
en niet door de Commissie behandeld.
Elk jaar dient de Commissie tenslotte bij het nationale Parlement een verslag in over haar
werkzaamheden.
De Commissie is gevestigd op het Ministerie van Justitie, Poelaertplein 4 te 1000 Brussel, onder
voorzitterschap van de heer P. Thomas.
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